
VAN AALSTEN TOT GOOR 
Dorpskrant van Netersel        Redactieadres: Boontuintje 13 

41e  Jaargang no 28                                         26 Maart 2022                                                                                                                                                                                                
******************************************************************* 

UITSLAG GEMEENTERAADSVERKIEZINGEN 16 MAART 2022 IN NETERSEL 

 2018 2022    

aantal stemgerechtigden 736 823     

aantal uitgebrachte stemmen 426 457     

aantal geldige stemmen 424 457       

opkomstpercentage 57,88% 55,52%    

      

 2018 2018 2022 2022 2018/2022 

 stemmen in % stemmen in % verschil in % 

CDA 85 19,9% 96 21,0         + 1,10 

Bladel Transparant 65 15,2% 127  27,78         +12,58 

Vrije Hapertse Partij 10 2,3% 9 1,96  -   -0,34 

PRO 5 211 49,5% 159  34,79 - -14,71 

VVD 32 7,5% 40 8,75         + 1,25 

D66 14 3,2% 26 5,68  -  +2,48 

 

BESTE BUNTSTÈKERS EN BUNTSTEKERINNEKES, 

Zoals al eerder is aangekondigd zal op zaterdag 16 april onze vertrouwde carna-

valsoptocht in ons Hupke worden verreden. Het aanmelden om deel te nemen aan 

de optocht kan door het inschrijfformulier van de site te downloaden en ingevuld 

retour te zenden naar cvdebuntstekers@gmail.com of afgeven bij Jan Castelijns op 

de Hoeve 7a. Wil je dus als individu, loopgroep, jong of oud, wagenbouwergroep 

of welk samenstelling dan ook deelnemen aan de optocht, laat dit ons weten! 

We gaan er voor om Carnaval 2022 af te sluiten met een mooie optocht in ons 

Hupke! Woon je aan de route van de optocht, Carolus Simplexplein, de Blikken, de 

Lei en het Carolus Simplexplein, zou het leuk zijn als je voor een tweede keer dit 

jaar de carnavalsvlag buiten hangt! 

CV De Buntstèkers 

 

PAROCHIEEL VEERTIGDAGENPROJECT. 

Mulago dovenschool, Kampala, Uganda. 

In 2022 steunt de parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus met de opbrengst 
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van een drietal collectes tijdens de vastentijd het werk, dat de Familie Wouters uit 

Hoogeloon verricht voor de Mulago Dovenschool in Kampala, Uganda. Dit is de 2e 

publicatie over dit project." 

Onlangs zijn wij in contact gekomen met de stichter van de dovenschool in Kam-

pala, de Nederlandse missionaris Harrie Tullemans. Hij heeft in 1997/1998 deze 

school opgericht, omdat dove kinderen in dit land totaal geen toekomst of pers-

pectief hadden. Deze dove kinderen werden thuis weggestopt voor de buitenwereld 

en kregen dan ook geen onderwijs. Momenteel is Harrie Tullemans met zijn 82 jaar 

nog steeds actief als pastoor in Oeffelt.  

Toen Harrie Tullemans in 1997/1998 deze dovenschool oprichtte, begon hij met 2 

leerlingen. Er was toen nog geen schoolgebouw. Zodoende werd er les gegeven 

vanuit het kerkgebouw. Momenteel heeft de school 200 leerlingen, waarvan 125 

meisjes en 75 jongens in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. De meesten zijn intern waar-

door de contacten met de ouders beperkt zijn. 

Zoals eerder vermeld, zijn we in 2013 begonnen met ondersteuning bij de renovatie 

en aanpassing van het schoolgebouw. In dat jaar zijn we begonnen met de aanschaf 

van een aantal zonnepanelen. Uganda ligt op de evenaar, wat betekent dat iedere 

avond om 18.00 uur de duisternis invalt. Elektriciteit is duur en je begrijpt dat niet 

alle ruimten en slaapvertrekken over voldoende licht konden beschikken. De zon-

nepanelen waren een hele verbetering, waardoor de dove kinderen ook ’s avonds 

met hun gebarentaal beter konden communiceren. 

In 2014 hebben we voor alle deuren en ramen (en dat waren er veel!) horren laten 

maken. Zodoende was het mogelijk om alle ruimten goed te ventileren en toch de 

muskieten buitenshuis te houden (denk aan malaria).   

In 2015 hebben we de wasplaats vernieuwd, waar de kinderen, (de jongsten 

uiteraard geholpen door de ouderen) zoveel mogelijk zelf hun was doen. Ook hier 

was hygiëne de voornaamste reden om dit te veranderen. 

De opbrengst van de collectes is bestemd voor bovenstaand project. 

 

GEBEDSDIENSTEN IN NETERSEL 

De datums van de eerstvolgende gebedsdiensten in de Poel:  

Zondag 27 maart 2022: 10:00 uur 

Zondag 03 april 2022: 10:00 uur. 

Intentie voor deze viering is: Sjef Hooijen, dochter Corrie, zoon Jos en schoonzoon 

Martin 

Vrijdag 13 april 2022: Kruisweg om 15.00 uur. 

Wij willen na de gebedsdienst samen nog een kopje koffie of thee drinken. U bent 

allen van harte welkom. 

Ingrid van Dooren, Yvonne Heuveling, Bert Alemans, Han Castelijns, Kees Cas-

telijns en Gerrie Castelijns. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 2 APRIL A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 28 MAART A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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