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DORPSRAAD 

Agenda vergadering dorpsraad Netersel op maandag 4 december 2017 om 20.00 

uur 

1. Opening 

2. Verslag notulen 25-9-17 

3. Terugkoppeling verkeerscommissie  

waaronder vervolg de Hoeve 

4. Woningbouw 

- uitstel Hoeve 11-13 

- plan Hems (stand van zaken bestemmingsplan procedure en 

informatiebijeenkomst) 

5. Toelichting begroting gemeente 2018-2021 

Is er ruimte voor nieuw beleid (goede ideeën)? 

6. Opstellen “visie Netersel in 2030” (voormalig IDOP) 

Op welke wijze, termijn e.d. 

7. Mededelingen 

- actualisatie beheerplan Neterselse Heide 

- speeltoestel Beemke 

8. Rondvraag 

9. sluiting 

BIBLIOTHEEK DE KEMPEN MAAKT JE RIJKER: 

Informatiebijeenkomst  Financiën en Bewindvoering bij dementie 

Op 14 december organiseren Bibliotheek De Kempen  en  GOW - Welzijn het 

tweede maatschappelijk café:  Financiën en Bewindvoering bij dementie. 

Er komt een moment waarop iemand met dementie zijn geldzaken niet meer zelf 

kan regelen. Om zijn of haar rechten  goed te beschermen moeten deze zaken op 

een goede manier overgenomen worden. Het prettigste is om dit tijdig te doen, 

wanneer iemand nog wilsbekwaam is en zelf kan aangeven wat en hoe hij het wil. 

Maar hoe doe je dat? Er komt een hoop bij kijken om deze zaken  goed te regelen. 

Met de juiste informatie en tips over wie je hierbij kunnen helpen  en hoe,  wordt 

het een stuk overzichtelijker en makkelijker. 

Naast juridische informatie krijgt u ook veel praktische tips mee. Er is alle ruimte 

om uw vragen te stellen. Notaris Voskuijlen & Koekoek, de Rabobank en bewind-

voerder Alex van Hove vertellen u alles over hoe je geldzaken kunt regelen als je 

lijdt aan dementie of voor iemand zorgt met dementie. 

De avond wordt gehouden op donderdag 14 december van 19.30 uur tot 22.00 uur 

in de Bibliotheek van Bladel, Markt 5, 5531 BA Bladel. Binnenkomst vanaf 19.15 



uur. De entree is gratis. Wel graag aanmelden. Dit kan door te mailen naar 

bladel@bibliotheekdekempen.nl  , per telefoon: 0857733290  of aan de balie van de 

bibliotheek. 

Deze avond is tevens een initiatief van het netwerk dementievriendelijke gemeente 

Bladel. 

 

UITKOMSTEN EVALUATIE WHATSAPP- BUURTPREVENTIE NETERSEL. 

Elke buurt in Netersel heeft sinds 1 jaar een WhatsApp groep. Deze groep is in het 

leven geroepen om te zorgen voor meer ogen en oren voor de politie en andere 

toezichthouders. Wettelijke toezichthouders kunnen nu eenmaal niet op iedere hoek 

of straat staan. Door een BuurtWhatsApp kunnen burgers zelf een groot gebied in 

de gaten houden. De belangrijkste spelregel is dat alleen verdachte zaken gemeld 

worden. Elke buurt heeft een coördinator en hij of zij kan de melding over alle 

buurten, dus het hele dorp, verspreiden. 

Als mensen een situatie melden en het niet vertrouwen, aarzel dan niet en bel de 

politie. Is het geen spoed dan telefoonnummer 0900-8844 bellen. Bij spoed meteen 

112 bellen. 

Het gaat goed was de conclusie tijdens de evaluatie. Enkele concrete casussen zijn 

besproken en alle huidige coördinatoren in Netersel willen dit blijven doen voor het 

komende jaar! 

Graag willen we iedereen oproepen om te blijven signaleren en verdachte situaties 

door te geven via uw eigen buurt-WhatsApp. Ook als uw kinderen iets opmerken, 

vinden wij het belangrijk dat de volwassen hiervan op de hoogte zijn en mee oplet-

ten. Zeker nu de donkere dagen weer komen. 

Om aan te geven dat er in Netersel een WhatsApp-buurtpreventie is, worden er 

duidelijk herkenbare bordjes opgehangen. Door ervaring is gebleken dat dit pre-

ventief werkt tegen inbraak. 

Aanmelden bij de Whatss-appbuurtpreventie kan het hele jaar via 

buurthulpnetersel@gmail.com. Onder vermelding van uw naam, straat en gsm-

nummer. Dan wordt u door uw coördinator toegevoegd aan de buurtwhatsapp-

groep. 

 

OPVANG STRAATKINDEREN IN 2017 RWANDA 

Dit jaar vraagt de Adventsactie uw aandacht en steun voor de kinderen in Rwanda. 

Net als in veel andere landen in Afrika leven in Rwanda veel kinderen op straat. 

Vaak zijn ze hun gezin ontvlucht vanwege extreme armoede, ziekte, misbruik of 

geweld. De organisatie CECYDAR vangt al sinds 1992 straatkinderen op in de 

hoofdstad Kigali en plaatst hen zo snel mogelijk terug in een gezin. Op verzoek van 

de Rwandese overheid wordt de capaciteit van hun opvangcentrum dit jaar fors 

uitgebreid. 

Rwanda, officieel de Republiek Rwanda, is een land in Oost-Afrika en ligt tussen 

Congo-Kinshasa, Uganda, Tanzania en Burundi. Het land omvat ruim 26.000 km2 

en heeft bijna 12 miljoen inwoners. Volgens het Ontwikkelingsprogramma van de 

Verenigde Naties leeft in Rwanda 60,3% van de bevolking onder de armoedegrens. 
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In 2001 was 57% van de bevolking katholiek, 26% protestants, 12% adventist en 

5% moslim. (in de komende weken meer volgt meer informatie over het project) 

Wilt u bijdragen aan dit project? De Kerstcollecten van alle vieringen in onze Pa-

rochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus van 24, 25 en 26 december komen in 

zijn geheel ten goede aan het project in Rwanda. U kunt uw bijdrage ook over-

maken op rekening van de parochie, NL 12 RABO 0137 1753 96 onder vermelding 

van ‘Adventsactie 2017’ . Hartelijk dank! 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

ROZENHOEDJE 

Eerste zaterdag van de maand 2 december is het Rozenhoedje bidden in de Maria-

kapel om 19.00 uur. U bent van harte welkom. 

 

MEDEDELING KBO. 

Kerstviering 

De jaarlijkse Kerstviering van de KBO is op woensdagmiddag 13 december 

2017. De uitnodiging en de antwoordstrook voor deze middag wordt samen 

met de ONS bij alle leden thuis bezorgd. 

Denkt u eraan dat u de antwoordstrook voor 9 december inlevert. 

 

OLIEBOLLENVERKOOP 2017  

Afgelopen week kwamen de Fistváérekes en de BuntBengels tot de ontdekking dat 

beide carnavalsverenigingen oliebollen willen gaan verkopen op oudjaarsdag. 

Daarover hebben we overleg gehad en zijn tot de conclusie gekomen dat we voor 

dit jaar de actie gezamenlijk zullen gaan uitvoeren. Zodat beide carnavalsvere-

nigingen een fantastische wagen kunnen gaan bouwen. In de volgende van Aalsten 

tot Goor zal de actie verder uitgelegd worden.  

 

BUURTBILJARTEN. 

De Heilei A gaat nog steeds (stevig) aan kop, ze hebben een wedstrijd minder ge-

speeld dan de meeste teams maar staan toch bovenaan... Ad van Stokkum behaalde 

een persoonlijk succesje met 46 caramboles en scoorde hiermee 23,0 punten en is 

hiermee nu virtueel in het bezit van de fles Schrobbeler. Het gemiddelde van Siem 

Schellekens is bijgesteld naar 12 (was 10). 

Uitslagen: Blasch A – Winkelhoek A: 40,0 – 45,3; Blasch B – De Hoeve B: 48,0 – 

37,6; Plein A – Beemke C: 34,3 – 41,0; Beemke B – De Heilei B: 26,8 – 48,6; 

Plein B – Winkelhoek B: 22,8 – 34,6; Blasch A – Winkelhoek D: 34,4 – 40,3; 

Beemke A – De Heilei A: 30,2 – 48,8; Beemke B – Winkelhoek A: 56,0 – 29,9; 

Winkelhoek C – De Hoeve A: 35,1 – 52,2; De Heilei B – Beemke C: 49,7 – 45,3; 

Plein A – De Hoeve B: 36,1 – 39,7; Blasch B – Plein B: 40,3 – 43,4. 

Tussenstand (bijgewerkt t/m 23 november 2017): 

Team Punten wedstr gem 

De Heilei A 265,7 5 53,1 
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De Heilei B 264,0 6 44,0 

Beemke B 248,8 6 41,5 

Blasch B 238,8 6 39,8 

Blasch A 237,7 6 39,6 

De Hoeve B 234,4 6 39,1 

Plein B 222,6 6 37,1 

Winkelhoek A 222,2 6 37,0 

De Hoeve A 220,8 5 44,2 

Plein A 219,7 6 36,6 

Beemke C 218,1 6 36,3 

Beemke A 197,3 5 39,5 

Winkelhoek B 196,1 5 39,2 

Winkelhoek C 182,5 5 36,5 

Winkelhoek D 176,6 5 35,3 

 

BUURTLUNCH. 

Maandag 4 december is BUURT - lunch!!! Inloop vanaf 12.00 uur; om 12.15 uur 

gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en broodjes, hoofdzaak is een gezellig 

samenzijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. U bent gewoon van harte 

welkom. 

Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee-

etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 

Buurt-lunch is elke eerste maandag van de maand, heel het jaar door.  

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of 

nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Hopelijk zien we u 4 december om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel. 

Voor wie wil; is er de mogelijkheid om na de lunch een potje te kaarten, biljarten of 

gewoon nog even na te kletsen in de huiskamer van de Poel. 

NB; Op donderdag 14 december is het Koffie-uurtje in de Poel van 14.30 tot 

15.30uur.  

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslagen week 2. 1
e
 prijs, Grijs 16: Kees van der Heijden, John Michiels. 2

e
 

prijs, Grijs 20: Kees van der Heijden. 3
e
 prijs, Bruin 10: E. Baselmans, Familie 

van Oosterhout. 

 

COLLECTIEVE ZORGVERZEKERING VOOR MINIMA 

De gemeente heeft een collectieve zorgverzekering afgesloten met CZ voor mensen 

met een laag inkomen en weinig vermogen. De zorgverzekeraar geeft een korting 



op het basispakket, de gemeente verstrekt een bijdrage voor het aanvullend pakket. 

Op deze manier kunnen ook inwoners met een laag inkomen goed verzekerd zijn 

voor zorgkosten. 

Alle inwoners met een inkomen tot 120% van de bijstandsnorm en een laag eigen 

vermogen kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering. Dit betekent dat 

zowel inwoners met inkomsten uit werk of een eigen onderneming, als inwoners  

met een uitkering kunnen deelnemen aan de collectieve zorgverzekering, als het 

inkomen lager is dan 120% van de bijstandsnorm.  

Als u zich wilt aanmelden voor de collectieve zorgverzekering voor minima, of hier 

meer informatie over wilt, ga dan naar www.gezondverzekerd.nl of 

www.isddekempen.nl. Als u ondersteuning nodig heeft, dan kunt u een afspraak 

maken met MEE. Vanwege de drukte in de kerstvakantie vragen wij u om voor 15 

december een afspraak te maken. De consulent van MEE is aanwezig op dinsdag, 

donderdag en vrijdag en is bereikbaar via telefoonnummer 06 13 63 67 09 / 040 

214 0404. 

 

KERKBERICHTEN. 

Eerste zondag van de Advent. Zondag 3/12:  om 9.30 uur Eucharistieviering. De in-

tenties zijn voor: Jan en Cor van Dooren-Hesselmans; Sjef Hooyen, zijn zoon Jos 

en zijn dochter Corry; An Hoeks-Wouters (namens Hakendover); Sjaak Hoeks. 

 

PASTOOR BERTENS GAAT STOPPEN 

Na vele jaren van niet aflatende inzet en trouwe overgave is voor pastoor Bertens 

het moment gekomen om te stoppen met zijn werk in onze parochie.  

Onze bisschop Mgr. G. de Korte is blij te kunnen aankondigen dat hij per 1 februari 

2018 pastoor Harm Schilder zal benoemen tot pastoor van de parochie Heilige 

Apostelen Petrus en Paulus. Harm Schilder, geboren in Bakel in 1973, is op 6 juni 

1998 tot priester gewijd. Hij is sinds 2006 pastoor in de Emmausparochie en de 

Margaretha Mariaparochie in Tilburg. 

Pastoor Schilder zal bij zijn werk kunnen rekenen op de ondersteuning van kape-

laan Sacha Steijaert, die begin 2018 wordt benoemd te Reusel en daarnaast een 

deelbenoeming in Bladel zal krijgen 

Voor verdere informatie en de volledige mededeling verwijzen we naar de website 

van onze parochie www.parochiepetruspaulus.nl 

 

VEILIGHEID EN MEER… 

Iedereen wil veilig wonen. Dit is de conclusie na de lezing van afgelopen dinsdag 

over veiligheid en meer. Kleine aanpassingen in en om de woning maken al een 

groot verschil. Enkele tips die we u niet willen onthouden, gaan we benoemen in de 

komende 5 weken. 

De TRAP: De gevaarlijkste plek in huis, want op de trap gebeuren de meeste onge-

vallen en met ernstige gevolgen. Oplossingen: 

- Zorg voor goede verlichting en loop rustig 
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- Ga niet rennen voor de telefoon of de deurbel!  Neem een draadloze 

telefoon mee door het huis of zet op elke verdieping een telefoon neer. 

Een duurzame oplossing is een (deur)intercom. Hiermee kunt u zien wie er 

voor de deur staat en met die persoon spreken. 

Er zijn ook telefoons waarmee dit kan. 

- Haal losse bekleding van de trap. 

- Het meest veilige is aan beide zijde een trapleuning. 

- Neem niet te veel spullen mee de trap op en af. Hou altijd één hand vrij! 

- Maak de trap schoon met een kruimeldief of dweil. Liever niet met een 

zware stofzuiger. 

- Zet niets onderaan de trap Bij een val kunt u zich lelijk bezeren aan een 

kastje of kapstok. 

Volgende week tips voor woonkamer en keuken. 

  

NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA. 

Programma voor 29 november en 2 en 3 december: 

29/11: NeCa MW1 – Tuldania MW1: 21:00 uur. Hoogeloon. Fluiten: Fleur Jansen; 

29/11: NeCa/Klimroos R – DSV R: aanvang om 20:00 uur. Hoogeloon;  

2/12: NeCa A1- Klimop A2: 13:00 uur. Hapert. Fluiten: Lana van Rijthoven, Ine  

          van Gerven; 

2/12: NeCa B1 – Celeritas B2: 12:00 uur. Hapert. Fluiten: Kim Verbaant; 

2/12: NeCa B2 – Corridor B1: 11:00 uur. Hapert. Fluiten: Carolien Lavrijsen; 

2/12: NeCa C1 – Winty C1: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: Anne-Wil Vissers; 

2/12: NeCa D1 – Rosolo D2: 9:00 uur. Hapert. Fluiten: Dinette Geerts; 

2/12: NeCa E1 –Vessem E3: 10:00 uur. Casteren. Fluiten: Anouk Liebregts, Anja 

          Mijs; 

2/12: Rust Roest F3 – NeCa F1: aanvang om 10:00 uur. Eindhoven; 

3/12: NeCa 1 – Nijnsel 1: 11:20 uur. Hapert. Fluiten: E. Swinkels; 

3/12: NeCa 2 – DDW 4: 10:00 uur. Hapert. Fluiten: Eva Gijsbers. 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Programma voor 2 en 3 december: 

2/12: Rood-Wit JO8 2 – Casteren JO8 1: aanvang om 9.15 uur; 

2/12: DBS F5 – Netersel F2: aanvang om 10.00 uur; 

2/12: Hapert F3 – Netersel F1: aanvang om 10.15 uur; 

2/12: Dosko E2 – Casteren E1: aanvang om 10.30 uur; 

2/12: Casteren D2 is vrij; 

2/12: Netersel D1 is vrij; 

2/12: EFC C3 – Casteren C1: aanvang om 13.00 uur; 

2/12: EFC B3 – Netersel B1: aanvang om 12.00 uur; 

2/12: Best Vooruit A4 – Casteren A1: aanvang om 16.45 uur; 

3/12: Netersel 3 – HMVV 6: aanvang om 10.30 uur. Aanwezig om 10.00 uur; 

3/12: Netersel 2 – De Weebosch 2: aanvang om 11.00 uur. Aanwezig 10.00 uur; 

3/12: Netersel 1 – Tuldania 1: aanvang om 14.30 uur. Aanwezig om 13.00 uur. 


