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HUIS TE HUUR 

Carolus Simplexplein 3 in Netersel komt per1 juni 2020 vrij en is te huren voor een 

nader overeen te komen periode. Wilt u meer informatie? Of heeft u interesse neem 

dan contact op met Henk Michiels gsm-nummer: 06-50243569.   

 

KERKBERICHTEN 

Zaterdag 9/5: om 17.00 uur biechtgelegenheid in de kerk in Bladel. Om 17.30 uur 

Eucharistieviering in Bladel.  

Zondag 10/5: om 11.00 uur Eucharistieviering in de kerk in Bladel. Er zijn geen 

intenties. 

Mededelingen: 

 In de meimaand bidden we na de Missen-in-stilte een tientje van de 

Rozenkrans en de litanie van Maria. 

 

FILM. 

Film “Vernoemd zijn naar oorlogsslachtoffers” op Kempen tv op 8 mei 
In 2019 zijn Neterselse mensen geïnterviewd in het kader van 800 jaar Netersel én 

ter gelegenheid van 75 jaar bevrijding. Deze film is in Netersel op 23 september 

2019 al vertoond, herhaalt in december en nu ook te zien op Kempen tv.  

Aan het woord komen nabestaanden van verzetsheld Fons van der Heijden, de 

zussen Jo en Maria Hooyen, vader en zoon Nicolaas en Kees van der Ven. 

Een speciale dank aan Jan Dirkx voor opnames en editing. Bekijk hier de intro: 

https://youtu.be/-OmszHEORA0.  

Op vrijdag 8 mei zendt Kempen tv deze 45 minuten durende film uit. 

 

BIBLIOTHEEK. 

Verrassingstasjes: bibliotheekleden kunnen weer fysieke boeken lenen 

Sinds 16 maart zijn alle vestigingen van Bibliotheek De Kempen gesloten. Naar 

aanleiding van de persconferentie op 21 april is de Bibliotheek genoodzaakt de 

deuren gesloten te houden tot en met dinsdag 19 mei. Alle materialen die leden nog 

thuis hebben, worden automatisch verlengd. 

Bibliotheek De Kempen vindt het belangrijk dat mensen blijven lezen én leden toch 

volop kunnen genieten van boeken. Daarom is het sinds deze maand mogelijk om 

via een online formulier een verrassingstas met 4 boeken aan te vragen.  Het 

formulier kan ingevuld worden op de website, waarbij je aangeeft welke genre(s) je 

graag leest. De boeken kunnen op afspraak opgehaald worden in de vestigingen 

Bergeijk, Bladel, Budel, Eersel, Maarheeze, Oirschot, Reusel en Valkenswaard.  

De Bibliotheek kan deze dienst alleen aanbieden wanneer iedereen zich aan de 

https://youtu.be/-OmszHEORA0


richtlijnen houdt. Daarom vraagt zij met klem aan iedereen die gebruik maakt van 

deze dienst de richtlijnen van het RIVM te volgen, die ook op de website van de 

Bibliotheek staan.  

Meer informatie vind je op de website www.bibliotheekdekempen.nl. Deze actie 

geldt alleen voor Bibliotheekleden. Lid worden kan altijd, ook nu via de website. 

 

ONBEKEND, MAAR NIET VERGETEN 

In 1946 werd er in Bladel een oorlogsmonument opgericht ter nagedachtenis aan de 

Tweede Wereldoorlog. Zestien Amerikaanse soldaten en twintig inwoners worden 

op dit monument herdacht.  

Op dit monument staan twee soldaten, van wie tot voor kort niet bekend was wie 

zij waren. Niet zo lang geleden is echter bekend geworden dat deze soldaten Joseph 

Cervo en John E. Burke zijn. Het plan was om tijdens de komende Dodenher-

denking op 4 mei een nieuw monument te onthullen waar hun namen wel op staan. 

Door de coronacrisis kan dit helaas niet doorgaan. Toch kan dit moment niet 

voorbijgaan zonder dat er aandacht besteed wordt aan deze twee ‘onbekende’ 

soldaten, die hun leven gegeven hebben voor onze vrijheid.  

 

OPEN TRAININGEN KORFBAL 

Omdat de jeugd t/m 12 jaar weer gezellig samen mag gaan sporten, hebben wij als 

Korfbalvereniging NeCa besloten de trainingen weer op te starten.  

De eerste trainingen zullen in de week van 11 mei starten op dinsdag- en woens-

dagavond. Deze trainingen zijn open voor iedereen t/m 12 jaar.  

Ben je geen lid en wil je graag meedoen of wil je meer informatie? Stuur dan gerust 

een mail naar kvneca@gmail.com. 

 

MOEDERDAG AANBIEDING 9 EN 10 MEI 

Huisgemaakte asperge soep, Stokbroodje gezond, Huisgemaakte cakeje  

Bloemetje ( met eventueel persoonlijk tekst) € 17,50 

Graag voor 8 mei bestellen i.v.m. bloemen. Open zaterdag en zondag van 17.00 tot 

20.00 uur. tel. 0497 - 843868 of 06 – 25328409. Cafetaria D’n Driesprong. 

 

AANVRAGEN LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2020-2021 

Als u voor uw kind voor het komende schooljaar (2020-2021) een aanvraag wilt 

indienen voor leerlingenvervoer dan is het belangrijk dat u deze aanvraag vóór 1 

juni 2020 indient bij de gemeente Bladel.  

Dit aanvraagformulier kunt u downloaden op de website 

www.bladel.nl/leerlingenvervoer. Tevens kunt u, tijdens de openstellingstijden van 

het gemeentehuis, het aanvraagformulier ophalen bij de receptie van de gemeente 

Bladel. Indien u het aanvraagformulier vóór 1 juni indient, dan vindt besluitvor-

ming tijdig plaats voor het daaropvolgende schooljaar. Indien dit door omstan-

digheden later gebeurt, ontvangt u uiterlijk binnen 8 weken besluit over het leer-

lingenvervoer.  

Voor vragen kunt u contact opnemen per e-mail: leerlingenvervoer@bladel.nl. 
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