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AGENDA DORPSRAAD NETERSEL 5 JULI 2021 OM 20.00 UUR 

1. Opening  

2. Verslag vorige vergadering 28-9-2020 

3. Uitvoering traject 1 plan Groote Beerze *  

4. Vervolg aanpassing de Hoeve ** 

5. Aanwending vrijgevallen terrein sportpark *** 

6. Sluiting/verkoop kerk 

7. Evaluatie c.p.o. den horst / voortgang c.p.o den brink 

8. Toekomstige woningbouw Netersel 

9. Mededelingen 

• Warmtetransitie gemeente Bladel 

• Gezocht contactpersoon uitjesplaats 

• Oproep kandidaten dorpsraad 

10. Rondvraag 

11. sluiting 

*= op korte termijn wordt begonnen met de uitvoering van traject 1 van de Groote 

Beerze. Vanuit het waterschap zal men een toelichting geven wat deze 

werkzaamheden inhouden en op welke wijze men de (verkeers)overlast voor de 

inwoners zoveel als mogelijk wenst te voorkomen. 

**= In februari 2021 is door B&W besloten om de Hoeve binnen de kom aan te 

laten passen. De gemeente heeft hiervoor een ingenieursbureau ingeschakeld. Deze 

zal samen met een klankbordgroep bezien op welke wijze de daadwerkelijke 

uitvoering plaats gaat vinden. 

Tijdens de vergadering wordt een toelichting gegeven op de stand van zaken en 

over de planning. 

***= Op het sportpark is een gedeelte van het terrein vrij gekomen doordat 

korfbalvereniging Neca hier geen gebruik meer van maakt. In overleg tussen 

gemeente en verenigingen wordt bezien welke bestemming aan dit terrein gegeven 

kan worden. Wethouder Davy Jansen zal een toelichting geven op de stand van 

zaken 

 

KINDERVAKANTIEWEEK 2021 

We hebben dit jaar als vanouds een mooi programma opgesteld voor de kinder-

vakantieweek 2021. Alle kinderen van de basisschool in Netersel zijn van harte 

welkom van 30 augustus t/m 2 september. 

Met het thema “Op de Camping” gaan we er weer een onvergetelijke tijd van 

maken.  Kinderen en vrijwilligers kunnen zich voor 4 juli aanmelden via de link op 



de website: www.doeduhmeej.nl. 

Wij zullen ten alle tijden de richtlijnen van het RIVM volgen en waar noodzakelijk 

het programma aanpassen. We hopen op een grote opkomst.  

Bestuur kindervakantieweek Doeduhmeej 

 

BESTE INWONERS VAN NETERSEl. 

Zaterdag 3 juli komen de leden van CV “De Buntstèkers” weer bij u langs om oud 

ijzer op te halen. Als het oud ijzer voor  09:00 uur aan de kant van de weg ligt, 

nemen wij het graag mee. 

Wij als vereniging doen geen briefjes in de bus om oud ijzer op te halen. Het wordt 

vermeld op het publicatiebord, in de van Aalsten tot Goor en met bordjes op ver-

schillende plaatsen in Netersel. Heeft u daar ooit vragen over, vraag het één van 

onze leden of bel 06-13799816. 

Alvast bedankt voor uw steun aan onze vereniging! 

CV De Buntstèkers 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 37:  om 19.00 uur Eucharistieviering. Er zijn geen intenties.  

Mededelingen. 

• Woensdag 7 juli vieren we de gedachtenis van de Zoete Moeder van Den 

Bosch. 

 

DORPSFEEST ZATERDAG 17 JULI VANAF 15 UUR 

De voorbereidingen voor het dorpsfeest op 17 juli zijn in volle gang. We wachten 

nog op de vergunning. Normaal gesproken is een vergunning geen probleem, maar 

in tijden van Corona zijn we niet alleen afhankelijk van de gemeente maar ook van 

de G.G.D. die de plannen ook moeten goedkeuren. Zoals het er nu uitziet komt er 

een gedeelte waar je moet zitten en een sport en spel gedeelte op het plein. 

Toeschouwers zijn toegestaan op het sport en spel gedeelte mits ze anderhalve 

meter afstand houden. Natuurlijk ben je alleen welkom als je geen gezondheids-

klachten hebt. 

We houden jullie iedere week op de hoogte via de V.A.T.G. Noteer 17 juli in je 

agenda. 

 

VOLGENDE WEEK ZONDAG, 11 JULI: SPUURTOCHT 2021. 

Muzikale Vossenjacht: 

Wist U dat: 

- zondag 11 juli van 10.30 uur tot 12.30 uur de sPUURtocht wordt 

gehouden? 

- de tocht voor alle leeftijden is 

- de tocht muziek, catering en gezelligheid combineert? 

- op 10 plaatsen in het dorp muziek gemaakt wordt? 

- je de muziek vindt door je gehoor achterna te gaan? 

http://www.doeduhmeej.nl/


- je bij alle muzikanten een letter voor de muzikale vossenjacht cadeau 

krijgt? 

- je bij alle muzikanten een locatie krijgt voor een raadsel dat betrekking 

heeft op het gespeelde muziekstuk? 

- je de hint dus het best kunt fotograferen of opschrijven zodat je het 

makkelijk kunt combineren? 

En… 

je niet moet vergeten om die leuke knapzak te bestellen voor de kleine deelnemers? 

Stuur hiervoor uiterlijk vrijdag 2 juni een mailtje naar info@puurpoporkest.nl. 

Vermeldt de naam van het kind EN jouw 06 nummer. Je ontvangt dan een tikkie 

voor € 1,50 via de app. 

We zien jullie graag op 11 juli! 

 

GARAGE SALE 16 EN 17 JULI 

Op vrijdag 16 en zaterdag 17 juli is er een eenmalige inboedelverkoop aan de 

Wilhelminalaan 14 te Reusel, telkens van 10.00 tot 16.00 uur. 

Het betreft hier o.a. meubels, antiek/curiosa, gebruiksartikelen, hand- en 

tuingereedschap, apparaten etc. etc. Gezien de diversiteit een bezoek waard! 

 

MOBIEL SCHEIDINGSSTATION DE KEMPEN 

Voor wie wat verder van een milieustraat woont of wanneer u maar kleine hoe-

veelheden recyclebaar afval heeft, is het wegbrengen soms best een opgave. 

Daarom wordt er als proef vanaf 1 juli een half jaar lang ook een mobiel schei-

dingsstation ingezet. Dat is, steeds voor een korte periode, op wisselende plekken 

in de Kempenregio te vinden. Zie voor de locaties en tijden in onze gemeente de 

tabel hieronder. Afhankelijk van onder andere de resultaten, ervaringen, reacties en 

kosten wordt daarna bekeken of de proef een vervolg krijgt. 

Het mobiele scheidingsstation is een grote container, die helemaal open kan. Er zijn 

bakken voor verschillende soorten huishoudelijk afval dat niet in de grijze contai-

ner (restafval) hoort en dat u normaal gesproken op een gewone milieustraat zou 

inleveren. Belangrijk om te weten: het mobiele scheidingsstation is alleen geschikt 

voor kleinere hoeveelheden en kleinere formaten afval. Denk hierbij aan kleine 

elektrische apparatuur. Het mobiele scheidingsstation is dus niet voor bijvoorbeeld 

wasmachines en drogers. 

Dit kunt u in klein formaat inleveren bij het mobiele scheidingsstation: 

• Batterijen, cartridges, spaarlampen; 

• Hard kunststof (zoals speelgoed, kratjes, bakken, rekjes, emmers); 

• Kleine stukken hout (paaltjes, hekjes, plankjes); 

• Papier/ karton; 

• Verfblikken; 

• Kleine elektrische apparaten (zoals een broodrooster, stofzuiger, mixer, 

elektrische tandenborstel, strijkbout, printer); 

mailto:info@puurpoporkest.nl


• Metalen (zoals pannen, bestek, rekjes, nietmachine, gereedschap, 

onderdelen van fiets/bromfiets, schroefjes); 

• Cd’s en Dvd’s; 

• Schoon piepschuim (EPS); 

• Draad (metaaldraad en/of snoeren). 

Waar en wanneer het mobiele scheidingsstation bij u in de buurt komt, kondigen 

we vooraf aan. Als u de afvalapp gebruikt, krijgt u een melding. Ook leuk: door de 

zonnepanelen op het dak wekt het station zijn eigen stroom op. 

In onderstaande tabel is te vinden waar en wanneer we staan. Tijdens de officiële 

wettelijke feestdagen is het mobiel scheidingsstation niet aanwezig. 

In Netersel staat het mobiel scheidingsstation op De Hoeve, tegenover gemeen-

schapshuis De Poel, elke vierde dinsdag van de maand, telkens van 13.30 uur tot 

16.30 uur.  

 

ZIN IN EEN VROLIJKE ZOMERFAIR? DONDERDAG 22 JULI IN VELD-

HOVEN? 

Er weer eens lekker op uit, daar heeft iedereen zin in! Op donderdag 22 juli orga-

niseert onze koepelvereniging KBO-Brabant de Ons Zomerfair in Veldhoven, bij 

De Koningshof. Lekker slenteren langs de kramen van creatieve senioren, genieten 

van hun ambachtelijke talenten, inspiratie opdoen en informatie inwinnen om zelf 

thuis aan de slag te gaan. 

Op deze Zomerfair exposeren KBO-leden hun hobbies/creaties. Van breiers, hout-

bewerkers en schilders tot edelsmeden, keramisten, tekenaars en glazeniers. KBO-

Brabant barst van het creatieve talent. De ruim 120 deelnemers hebben een podium, 

stand of kraam waar ze hun kunsten kunnen exposeren, demonstreren en (indien 

gewenst) verkopen.  

Ons Zomerfair wordt een festijn met muziek, gezelligheid en vooral: met ú. 

Natuurlijk, het coronavirus moet voldoende onder controle zijn, want het gaat 

alleen door als het veilig kan en mag. Daar hopen we allemaal op! 

Aanmelden 

Ons Zomerfair is bedoeld voor senioren vanaf 50 jaar. U hoeft geen lid van de 

KBO te zijn. Deelname is gratis. U moet zich alleen wél even aanmelden. Dat kan 

via de website van KBO-Brabant: www.kbo-brabant.nl/aanmelden-zomerfair-2/ 

U krijgt een bevestiging in uw mailbox. Dat is tevens uw toegangsbewijs. Doordat 

u uw e-mailadres achterlaat kunnen wij u bereiken in het geval de Zomerfair 

onverhoopt niet door mocht gaan, of als er andere bijzonderheden zijn. 

 

KBO NETERSEL 

Het bestuur van de KBO afdeling Netersel is op zoek naar nieuwe bestuursleden.  

Het KBO bestuur vergaderd 1 keer per maand (in de zomer wordt een keer over-

geslagen). Geïnteresseerden kunnen zich opgeven bij Henk Looijmans tel. 

0613568246 

 

COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 5 JULI A.S. OM 18.00 UUR. 

http://www.kbo-brabant.nl/aanmelden-zomerfair-2/

