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PILOT ASBESTINZAMELING   

De overheid stelt de eis dat uiterlijk in 2024 al het asbesthoudend materiaal dat aan 

de buitenlucht is blootgesteld moet zijn verwijderd. De gemeente Bladel streeft 

ernaar dit voor 2024 te bereiken. Het asbesthoudend materiaal begint te verweren. 

De levensduur zit erop, waardoor er asbestvezels vrijkomen in de lucht. Deze as-

bestvezels kunnen longkanker veroorzaken.  

Daarnaast keren verzekeringsmaatschappijen steeds vaker niet of maar gedeeltelijk 

uit bij brand als er asbest is vrijgekomen. Dit vanwege de hoge kosten voor het 

opruimen van het asbest in de omgeving. De eigenaar van het gebouw draait op 

voor de kosten. Met andere woorden, als u nog een schuurtje heeft met asbesthou-

dende golfplaten, dan bent u waarschijnlijk niet meer voldoende verzekerd bij 

brand.  

Twee hele goede redenen om ervoor te zorgen dat asbesthoudend materiaal zo snel 

mogelijk wordt verwijderd.  

Pilotactie  

De gemeente Bladel wil een handje helpen bij de sanering van asbest. Eén van de 

acties die zij daarom organiseert is het houden van een pilotproject in Netersel waar 

de inzameling van asbest wordt gestimuleerd. De gemeente informeert u over hoe 

asbest gesaneerd dient te worden, stelt gratis beschermende kleding en inpakmate-

riaal beschikbaar en organiseert een inzameldag waar op een centrale locatie in het 

dorp asbest ingeleverd kan worden.  

Interesse? 

De inzameling is bedoeld voor bewoners van Netersel, voor een maximum opper-

vlakte van 35 m
2
 per kadastraal perceel. Voor grotere oppervlakte is verwijdering 

door een erkend saneringsbedrijf verplicht en daarom komen deze nu niet in aan-

merking. 

Op maandag 15 april om 20.00u wordt een informatieavond voor deze pilot gehou-

den in de Poel. De inzameldag wordt gehouden op 15 juni.  

Binnenkort worden bewoners aangeschreven die - op basis van een inventarisatie - 

mogelijk in bezit zijn van een asbest-verdacht dak. Als u geen brief ontvangt, maar 

wel in het bezit ben of vermoedt in het bezit te zijn van een asbest dak, dan kunt u 

uiteraard wel deelnemen. Wilt u op de hoogte blijven? Dan kunt u zich alvast aan-

melden via kcc@bladel.nl. U ontvangt dan binnenkort meer informatie over hoe u 

kunt deelnemen.  

Meer informatie over asbest kunt u vinden op de website van Omgevingsdienst 

Zuidoost Brabant https://www.odzob.nl/expertises/asbest en 

GGD https://ggdleefomgeving.nl/schadelijke-stoffen/asbest-en-gezondheid/. 
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KERKBERICHTEN 

Zaterdag 23/3: om 19.00 uur gebedsdienst. Er zijn geen intenties. 

Mededelingen: 

 Op woensdagen bidden we vanwege de Vastentijd om 18.30 u de kruis-

weg in Bladel.  

 Volgend weekend zal de heer Kaspar Touwen in alle vieringen een 

woordje houden om aandacht te vragen voor de bijeenkomst met de 

Voedselbank op 27 maart. Die datum bent u welkom vanaf 19.30 u aan de 

Bredasebaan 18, in het kader van de Vastenbezinningen die de parochie 

aanbiedt.  

 Zondag 24 maart is de volgende Familieviering om 11.00 u in Bladel, 

m.m.v. de kinderclub. Na afloop is er koffie/thee/limonade.  

 De kosten van een misintentie bedragen € 11,-. Wilt u als u een intentie 

opgeeft aub vermelden voor welke locatie die is? 

 

VASTENACTIE 2019: WATER EN GEZONDHEID (2)   

Vorige week hebben we gezien welke invloed water heeft op gezondheid en pro-

ductiviteit. Maar kinderen die ziek zijn door vervuild water presteren slechter op 

school. Geld dat besteed zou kunnen worden aan voedsel voor het gezin, moet dan  

besteed worden aan medicijnen. En zonder water tenslotte is het onmogelijk om 

voedsel te verbouwen en vee te houden. 

School 
Jaarlijks gaan 443 miljoen schooldagen verloren omdat kinderen ziek thuis blijven 

door het drinken van vervuild water. Kinderen die wel naar school komen, kunnen 

niet goed presteren. Daarnaast missen veel leerlingen kostbare lesuren omdat ze 

voor het gezin lange afstanden moeten afleggen om water te halen. Dit geldt met 

name voor meisjes, die in veel gemeenschappen verantwoordelijk zijn voor het 

halen van water. En als scholen geen goede sanitaire voorzieningen hebben, blijven 

veel meisjes thuis als ze ongesteld zijn. Ook dat leidt dus weer tot verlies aan 

lesuren.  

Voedselzekerheid 
Om voedsel te verbouwen is water nodig. Hetzelfde geldt voor het houden van 

dieren: zonder water sterft het vee. Overigens is niet alleen voor het verbouwen van 

voedsel water nodig: ook voor het bereiden van de dagelijkse maaltijden is schoon 

water nodig. Wie niet of nauwelijks beschikt over schoon water om voedsel te ver-

bouwen, vee te houden en om te koken, heeft dus dagelijks een grote uitdaging op 

het gebied van voedselzekerheid. 

(IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag) 

MOV Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 

 

ASBEST SANERING 

Op 15 april aanstaande organiseert de gemeente in samenwerking met de dorpsraad 

een informatie bijeenkomst met betrekking tot het verwijderen van asbest. Deze 

bijeenkomst begint om 20.00 uur in gemeenschapshuis de Poel. 



Op basis van een verbod op het gebruik van asbest wordt er naar gestreefd om 

uiterlijk einde 2024 alle asbest verwijdert te hebben. Voor de meeste particulieren 

gaat het hierbij om asbesthoudende golfplaten.  Tot eind  2024 kunnen particulieren 

per jaar  35m2 golfplaten gratis aanbieden bij de millieustraat van de gemeente 

(deugdelijk verpakt). Na 2024 is deze mogelijkheid vervallen en kan er alleen tegen 

betaling asbesthoudende golfplaten verwijderd worden. In de bijeenkomst zal de 

gemeente een toelichting geven op wat zij kunnen betekenen om particulieren 

behulpzaam te kunnen zijn om voor 2024 asbesthoudende golfplaten verwijdert te 

hebben. 

 

MOEDIGE MOEDERS, 

Op dinsdag 26 maart hebben we weer een bijeenkomst ,voor iedereen gratis en 

vrijblijvend te bezoeken, van onze zelfhulpgroep. Van 20.00u-22.00u zitten we in 

het Thomas van Aquinohuis , op de Dr Rauppstraat 52 in Bergeijk. 

Ik hoop dat degenen die al jaren wellicht twijfelen om eens een keer binnen te 

stappen het deze keer gewoon eens doen. Want het is echt een hele goede stap die 

je zeker wat meer inzichten zal geven over hoe jullie het beste kunnen omgaan met 

de verslaving van een van je kinderen of misschien je partner.  

Deze problematiek gaat nooit vanzelf zomaar over, en omdat wij allemaal in het-

zelfde schuitje zitten kunnen we elkaar juist heel erg goed begrijpen en weten we 

als geen ander hoe het is en waar we iedere dag weer opnieuw mee te maken 

hebben. 

Ook weten we waar de betere afkickklinieken zitten, wat je wel kunt doen om 

iemand te helpen, zonder er zelf helemaal in meegezogen te worden en wat je juist 

beter helemaal niet meer moet doen. 

Je mag ons ook altijd eerst even bellen voor nog meer info vooraf op : 06-

44625441. Mailen mag ook: moedigemoedersdekempen@hotmail.com Of neem 

eens een kijkje op de landelijke website van de moedige moeders : 

www.moedigemoeders.nl 

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 16. 1
e
 prijs, Groen 17: Koen van de Sande, Anja Maas. 2

e
 

prijs, Zwart 5: Rinus Copal, J. Seuntiëns. 3
e
 prijs, Bruin 36: Harrie van Hoof. 

 

LEZING STEVEN PONT: MEDIAGEBRUIK BIJ JONGE KINDEREN 

Steven Pont, landelijk bekend om zijn boeken en columns geeft op uitnodiging van 

Bibliotheek De Kempen en Volksuniversiteit De Kempen een lezing over mediage-

bruik bij jonge kinderen.  

Mediagebruik bij jonge kinderen 
Social media en schermen zijn niet meer weg te denken uit het leven van onze 

kinderen. De allerkleinsten weten hun weg in de digitale wereld razendsnel te 

vinden. Dreumesen, peuters en kleuters swipen zo naar hun favoriete filmpjes en 

apps. Maar, mediavaardig maakt nog niet mediawijs. Vaak zijn ouders er zelf in 

hun eigen jeugd niet mee in aanraking geweest en zijn velen zoekende hoe hiermee 
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in de opvoeding van hun kinderen mee om te gaan. Moet je het laten, of juist in-

perken? En hoe praat je er eigenlijk over met elkaar? Wanneer wordt het schade-

lijk? Ontwikkelingspsycholoog en gezinstherapeut Steven Pont neemt ons tijdens 

zijn presentatie mee in de wereld van de (sociale) media en onze kinderen. De 

lezing richt zich met name op kinderen van 0 tot 4 jaar. 

Media Ukkie Dagen 

Deze lezing vindt plaats naar aanleiding van de Media Ukkie Dagen. Tijdens de 

Media Ukkie Dagen krijgen ouders en (professionele) opvoeders antwoord op 

concrete  vragen over mediaopvoeding.  

Welkom 

De lezing vindt plaats op maandag 15 april van 19.30 tot 21.30 uur in Den Herd in 

Bladel. De toegang is € 10,00 voor leden van Bibliotheek De Kempen en € 15,00 

voor niet-leden. Kijk voor meer informatie en tickets op  

www.bibliotheekdekempen.nl 

 

POTGRONDACTIE PUUR POPORKEST 

Voor de potgrond actie van Puur Poporkest is een formulier ingeleverd waarop 

naam en adres niet is ingevuld. Wilt U, indien u potgrond besteld heeft en deze 

aanstaande zaterdag niet bij u afgeleverd wordt, contact opnemen met Kees 

Castelijns, Fons van der Heijdenstraat 16, tel. 682414. We kunnen er dan voor 

zorgen dat u alsnog de bestelde potgrond krijgt. 

Puur Poporkest. 

 

ADVERTENTIE 

Gezocht : interieur verzorgster voor restaria in Bladel. Uren in onderling overleg,  

Ongeveer 10 / 12 uur per week. Info:  06-20312468. restariadendoel@gmail.com 

 

VV NETERSEL NIEUWS. 

Uitslagen: Sarto JO17 4 – Casteren JO17 1: 4-2; Tongelre 5 – Netersel 3: 3-3; Ne-

tersel 2 was vrij; De Weebosch 1 – Netersel 1: 4-1. Alle andere wedstrijden werden 

afgelast. 

Programma voor 23 en 24 maart: 

23/3: Spoordonkse Boys JO8 1 – Casteren JO8 1: aanvang om 10.30 uur; 

23/3: EFC JO9 3 – Casteren JO9 1: aanvang om 9.00 uur; 

23/3: Netersel JO10 1 is vrij; 

23/3: Netersel JO11 1 – Marvilde JO11 2: aanvang om 10.30 uur; 

23/3: Dommelen JO13 3 – Casteren JO13 1: aanvang om 11.30 uur; 

23/3: Netersel JO14 1 – Beerse Boys JO14 1: aanvang om 10.30 uur; 

23/3: Casteren JO15 1 – Dommelen JO15 3: aanvang om 13.00 uur; 

23/3: Casteren JO17 1 is vrij; 

23/3: Netersel JO19 1 – Rood-Wit JO19 2: aanvang om 14.30 uur; 

24/3: UNA 10 – Netersel 3: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 11.00 uur; 

24/3: EDN 2 – Netersel 2: aanvang om 12.00 uur. Vertrek om 10.45 uur; 

24/3: De Bocht 1 – Netersel 1: aanvang om 14.30 uur. Vertrek om 13.00 uur. 
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