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  2017 2021    
Aantal 

stemgerechtigden   701 805    
Aantal uitgebrachte 

stemmen   600 612    
Aantal geldige 

stemmen   598 611    

Opkomstpercentage   85,59% 76,02%    

      

  2017 2021   

lijst   stemmen stemmen in % +/-  

1 VVD 195 213 34,86 +18 

2 PVV 72 65 10,63 -7 

3 CDA   112 76 12,43 -36 

4 D66 50 85 13,91 +35 

5 Groen Links 40 18 2,94 -22 

6 SP 0 27 4,41 +27 

7 PvdA 15 23 3,76 +8 

8 CU 4 3 0,49 -1 

9 PvdD 7  12 1,96  +5 

10 50 Plus 21 3 0,49 -18 

11 SGP 0 0 - - 

12 Denk 0  0 - - 

13 FvD 3 26 4,25 +23 

14 Bij1 0 1 0,16 +1 

15 JA21 0 15 2,45 +15 

16 Code Oranje 0 6 0,98 +6 



17 Volt 0 16 2,61 +16 

18 NIDA 0 0 - - 

19 Piratenpartij 1 0 0,16 +1 

20 Libertaire Par. 0 0 - - 

21  JONG  0 1 0,16 +1 

22 Splinter 0 4 0,65 +4 

23 BBB 0 14 2,29 +14 

24 NLBeter 0 0 - - 

25 Lijst H. Krol 0 0 - - 

26 OPRECHT 0 0 - - 

27 JEZUS LEEFT 0 0 - - 

28 TROTS 0 2 0,32 +2 

30  0 0 - - 

31  PvdEenheid 0  0 - - 

32 DFP 0 0 - - 

 

VASTENACTIE 2021 THEMA: WERKEN AAN JE TOEKOMST 

Hoe kunnen we concreet bijdragen aan de verbetering van de toekomst van 

jongeren in ontwikkelingslanden ? 

Hierna, om u een idee te geven, enkele voorbeelden met de daaraan verbonden 

kosten. 

Basisonderwijs 

- Bijles voor een kind met leerachterstand, per kind per jaar € 37,50; 

- Back-to-school startpakket € 40,-; 

- Inrichting klaslokaal € 650,-. 

Beroepsonderwijs(per persoon)  

- Een technisch leerboek kost € 1,20; 

- Een beroepsopleiding (monteur, lasser, kleermaker, bakker) van 1 jaar kost € 

200,-; 

- Tweedaagse training biologische landbouw voor 55 boeren kost € 400,-. 

Ondernemerschap 

- Naaimachine € 200,-; 

- Een startpakket ‘opstarten groentewinkel’ kost € 360,-; 

- Opstarten bromfietswerkplaats € 1.200,-;  

- Ploeg € 2.300,-. 

Dank voor uw steun aan de Vastenactie.  

Wij wensen u een Zalig Paasfeest. 

(U kunt doneren via IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag) 

 



V.V. NETERSEL WORSTENBROOD PASEN ACTIE 

Bij voetbalvereniging Netersel wordt er weer getraind, maar helaas moeten we het 

nog even doen zonder onze gezellige kantine en bijkomende inkomsten. Daarom 

gaan we de zaterdag voor Pasen nog een keer op pad om ons lekkere worstenbrood 

te bezorgen. Daarnaast hebben we ook weer frikandel broodjes en, omdat het Pasen 

is, een speciaal Paaspakket beschikbaar. 

Bestel nu door je bestelling en adres te mailen naar 

worstenbroodnetersel@gmail.com 

Zak worstenbroodjes (10 stuks): €15,- 

Zak frikandelbroodjes (10 stuks): €20,- 

Paas pakket (18+): €25,- 

Het paas pakket bestaat uit 4 worstenbroodjes, 4 frikandelbroodjes, 2 speciaal 

biertjes en nog meer lekkers in een mooi pakket.  

Na je bestelling, ontvang je van ons een link om te betalen. We brengen je be-

stelling dan netjes bij je thuis om zaterdag 3 april, zodat je heerlijke verse 

worstenbroodjes hebt voor de paasdagen. Bestellen kan tot en met dinsdag 30 

maart. 

Heb je vragen? Mail ons dan gerust op worstenbroodnetersel@gmail.com 

 

KERKBERICHTEN. 

Palmzondag. Zaterdag 27/3: om 19.00 uur Eucharistieviering. 

Goede vrijdag. Vrijdag 2/4: om 15.00 uur Kruisweg in de kerk in Netersel. 

Herdenking van het lijden en sterven van de Heer. Om 19.00 uur in Bladel in de  

kerk. 

Mededeling: 

• Voor de vieringen in de Goede Week verwijzen we u naar de PC 55 en de 

website van de parochie. 

 

ONLINE LEZINGEN BIJ DE BIBLIOTHEEK OVER GEZOND LEVEN EN 

ONTSPANNING 

Gezond leven en ontspannen is voor velen in normale tijden al een uitdaging, laat 

staan in deze bijzondere tijd. Wil jij aan de slag met gezonder leven? Of graag tips 

hoe je je (klein)kinderen kunt laten ontspannen? Sluit dan aan bij een van deze 

lezingen, georganiseerd door Bibliotheek De Kempen.  

Fieke de Wit: Gezond leven is leuk! 

Leefstijlcoach Fieke de Wit geeft een online lezing ‘Gezond leven is leuk!’ op 

donderdag 1 april. Wat houdt een gezonde leefstijl nu precies in en is het leven nog 

wel leuk als alles maar gezond moet? Fieke legt uit welke factoren kunnen bijdra-

gen aan een gezonde leefstijl en wat het allemaal oplevert. Je komt er achter hoe 

het staat met je eigen leefstijl en krijg je antwoord op bijvoorbeeld vragen als: 

waarom voel ik me zo moe als ik teveel gesnoept heb, wat kan ik doen als ik in de 

avond zo moe ben na een dag op (thuis)kantoor en waarom val ik (niet) af in 

stressvolle periodes. Door voorbeelden, uitleg en inzichten kun je bewuster  
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gezonde keuzes maken op het gebied van onder andere voeding, slapen, ontspannen 

en bewegen.   

De online lezing vindt plaats op donderdag 1 april om 19.30 uur via ZOOM. 

Bibliotheekleden volgen de online lezing gratis, voor niet-leden is er een toe-

gangsprijs van €2,50.  Aanmelden kan via de website van de Bibliotheek: 

www.bibliotheekdekempen.nl/activiteiten  

Christel Lubse: Een BOOST aan ontspanning 

Christel Lubse, kinder- en ontspanningscoach, geeft dinsdagavond 6 april infor-

matie en tips aan ouders over het tot ontspanning komen van kinderen (en zich-

zelf!). Veel dingen zijn anders dan anders en is het steeds afwachten wat weer 

wel/niet mag. Niet met de hele familie bij elkaar, geen uitstapjes en veel thuis. 

Misschien wel heel relaxed, misschien ook niet. Emoties vliegen alle kanten op. En 

je kind lijkt wel af en toe helemaal overprikkeld, alsof hij de hele tijd 'aan' staat. 

Het slapen verloopt misschien ook wel erg onrustig. Daarbij lijkt het wel of je kind 

alleen nog maar het woord NEE kent, misschien regelmatig 'ontploft' of zichzelf 

helemaal afsluit. 

Christel Lubse geeft antwoord op bijvoorbeeld vragen als: hoe help ik mijn kind 

met tot rust komen en ontspanning krijgen, hoe help ik ze met het uiten van emo-

ties, hoe komt mijn kind weer lekker in zijn vel? 

De online lezing vindt plaats op donderdag dinsdag 6 april om 20.00 uur via 

ZOOM. Deze lezing is gratis bij te wonen. Aanmelden kan via de website van de 

Bibliotheek: www.bibliotheekdekempen.nl/activiteiten  

Ben je nog niet bekend met online bijeenkomsten? Volg dan online digihulp van 

Bibliotheek de Kempen en krijg alle uitleg van een van onze medewerkers. 

 

RUIM 30 GRATIS ONLINE TRAININGEN VAN DE BIBLIOTHEEK VOOR 

IEDEREEN 

Wil je in deze periode werken aan je persoonlijke ontwikkeling? De Bibliotheek 

stelt gratis online trainingen beschikbaar voor heel Nederland. Dit zijn vooral 

trainingen rond werk zoeken en behouden, thuiswerken, communicatie, produc-

tiviteit, digitale vaardigheden en taal. Ga aan de slag met gezond thuiswerken en 

oefeningen om te ontspannen of juist te bewegen. En er zijn ook trainingen in taal, 

zowel Nederlands als Engels. Ook zitten er 'essentials' bij: korte filmpjes waarin je 

snel iets nieuws leert. In totaal maar liefst 33 mogelijkheden.  

Kijk voor het hele aanbod op www.bibliotheekdekempen.nl/gratis-trainingen 

Aan de slag met andere online cursussen? Bibliotheekleden kunnen ruim 160 

online cursussen volgen op het gebied van bijvoorbeeld communicatie, persoon-

lijke kracht, taal en commerciële vaardigheden. Lid worden kan ook online, al 

vanaf €35,- per jaar. Kijk voor meer informatie op 

www.bibliotheekdekempen.nl/onlinecursussen  

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 3 APRIL A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 29 MAART A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTEN TOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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