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KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 30/5: om 17.00 uur biechtgelegenheid in de kerk in Bladel. Om 17.30 uur 

Eucharistieviering in de kerk in Bladel. Om 19.00 uur Eucharistieviering in de kerk 

in Hoogeloon. 

Zondag 31/5: Hoogfeest van Pinksteren. Om 9.30 uur Eucharistieviering in de 

kerk in Casteren. Om 11.00 uur Eucharistieviering in de kerk in Bladel.  

Maandag 1/6: Tweede Pinksterdag. Om 11.00 uur Eucharistieviering in de kerk in 

Bladel. Er zijn geen intenties.  

Mededelingen: 

 Op 2
e
 Pinksterdag is er een Mis om 11.00 uur in Bladel. 

 Van 1-14 juni is de kerk van Hapert opengesteld van 9.00 tot 17.00 u, 

zodat mensen nog een laatste bezoek kunnen brengen. De laatste Mis in 

Hapert is op 14 juni om 11.00 u. Dit is een besloten viering. Als u daar bij 

wilt zijn, kunt u zich aanmelden bij de pastoor. Die bekijkt dan of en 

hoeveel mensen er aanwezig kunnen zijn op basis van de dan geldende 

maatregelen. Om 12.00 u is er aansluitend een processie van Hapert naar 

Bladel, via het Jara bos, waarbij het H. Sacrament wordt overgedragen. U 

kunt zich langs de route opstellen op gepaste afstand. Om 13.00 u is er een 

afsluitend Lof met zegen in de kerk van Bladel. 

 Vanaf 1 juni zal de kerk van Bladel niet meer opengesteld zijn, vanwege 

de versoepeling van de coronamaatregelen. Er mag dan op aangepaste 

wijze weer liturgie gevierd worden. We bedanken al degenen die hebben 

geholpen om de openstelling mogelijk te maken. Het is veel mensen tot 

steun geweest. 

 

PERSCONFERENTIE VAN 6 MEI DUIDELIJK UITGELEGD 

Op woensdag 6 mei vertelde premier Mark Rutte op televisie over corona. De be-

langrijkste dingen worden hier uitgelegd. 

Stap voor stap 

Komende maanden mag er meer. 

 1,5 meter afstand houden blijft gelden. Worden er weer veel mensen ziek? 

Dan gaan de stappen hieronder later in. 

11 mei: stap 1 

 Basisscholen, speciaal onderwijs en kinderopvang gaan open. Maar 

kinderen gaan nog niet elke dag naar de basisschool; 

 Kappers en schoonheidsspecialisten mogen weer werken. Ook pedicure en 

fysiotherapie mag weer. U moet een afspraak maken; 



 Buiten sporten mag. Maar u moet wel 1,5 meter afstand houden; 

 Bibliotheken gaan weer open. 

1 juni: stap 2 

 In de bus, tram, metro en trein is een mondkapje verplicht. Reis alleen met 

de bus, tram, metro en trein als u echt moet; 

 Voortgezet onderwijs gaat open; 

 Terrassen mogen weer open; 

 Restaurants en cafés gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers 

moeten eerst reserveren; 

 Bioscopen gaan open voor maximaal 30 personen. Bezoekers moeten van 

tevoren een kaartje kopen; 

 Theaters en concertzalen gaan open voor maximaal 30 personen. 

Bezoekers moeten eerst een kaartje kopen; 

 Museums gaan open. Bezoekers moeten van tevoren een kaartje kopen. 

1 juli: stap 3 

 De campings gaan weer gewoon open. Ook de douches en toiletten zijn 

dan weer open; 

 Bioscopen, restaurants, cafés, theaters en concertzalen gaan open voor 

maximaal 100 personen. 

1 september: stap 4 

 De sportscholen gaan weer open; 

 Binnen sporten en contactsport mag weer; 

 Sportwedstrijden mogen weer, ook het betaald voetbal. Maar er mag geen 

publiek komen kijken. 

Niet vergeten: 

 Houd altijd 1,5 meter afstand; 

 Ga niet naar plaatsen waar het druk is; 

 Nies en hoest in uw elleboog; 

 Was vaak uw handen met zeep; 

 Bent u verkouden? Blijf dan thuis; 

 Heeft u koorts of bent u benauwd? Dan moeten alle huisgenoten thuis 

blijven; 

 Werk zoveel mogelijk thuis. 

 

HULP IN NOOD 

Zoals jullie allen al wel begrepen hebben, zal Netersel kermis niet doorgaan, dus 

helaas ook geen Rad van Fortuin van HULP IN NOOD. We hopen jullie volgend 

jaar weer blij te kunnen maken met onze prijzen. Hopelijk kunnen we dan ook weer 

op de nodige vrijwilligers rekenen. 

Het is dan wel coronacrisis, maar dit wil niet zeggen dat HULP IN NOOD niet 

actief is.  

Het zou fijn zijn als jullie gewoon adressen doorgeven van degenen die een fruit-

schaal verdienen. Deze worden rondgebracht, uiteraard worden hierbij de regels in 



acht genomen. HULP IN NOOD wenst iedereen een goede gezondheid! Zorg goed 

voor elkaar en jezelf.  

Hulp in Nood Bladel en Netersel. Jan Castelijns, tel: 013-5092075. 

 

AANMELDEN NIEUWE LEERLING-

EN LAMBERTUSSCHOOL 

Wordt uw kind gedurende het schooljaar 

2020-2021 vier jaar? Dan willen wij u 

vriendelijk verzoeken om uw kind in te 

schrijven zodat wij weten op hoeveel 

kinderen we kunnen rekenen en hier bij de 

groepsindeling rekening mee kunnen houden. 

Op onze website www.bs-stlambertus.nl kunt u alvast kennismaken met onze 

school. Onder het tabblad “Nieuwe ouders” vindt u het inschrijfformulier. 

Wij willen u vragen om dit inschrijfformulier zo snel mogelijk bij ons in te leveren. 

U mag dit in de brievenbus stoppen of mailen naar info@bs-stlambertus.nl. 

We nemen vervolgens contact met u op voor een kennismakingsgesprek. 

 

BUURTBILJARTEN - EINDE SEIZOEN 2019-2020 

We hebben besloten het buurtbiljart seizoen 2019-2020 niet te hervatten. Hopelijk 

kunnen we volgend seizoen weer 'gewoon' starten eind augustus / begin september 

(net als in andere jaren). De teamcaptains hebben een mail ontvangen met een 

nadere toelichting. Natuurlijk mag iedereen (zodra D'n Driesprong weer open is) op 

eigen initiatief wel weer een biljartje gaan leggen. Nadere informatie voor het 

nieuwe seizoen volgt te zijner tijd.  

De organisatie 

 

DE BRANDWEER ZOEKT VRIJWILLIGERS! 

U hebt een leuke baan, hobby’s, u sport en gaat op stap met uw vrienden. Kortom, 

een leven om jaloers op te zijn. En toch mist u iets. Meer uitdaging. Meer bijdragen 

aan de maatschappij. Maar hoe? Het antwoord? Word vrijwilliger bij de brand-

weer! Dé manier om meer uit uw leven te halen. Het is fantastisch werk. Divers en 

heel uitdagend, met een grote maatschappelijke verantwoordelijkheid. U helpt 

mensen en dieren in nood, en u weet nooit wat u zult aantreffen. Heeft u de passie 

voor een intens leven en de drive om iets te willen betekenen voor anderen? Bent u 

van mening dat u beschikt over tijd, vaardigheden en het fysieke vermogen? Dan is 

de brandweer op zoek naar u! 

De brandweer staat 24 uur per dag paraat om mensen en dieren te helpen. Bij 

brand, hulpverlening, incidenten met gevaarlijke stoffen of waterongevallen. 

Brandweer Brabant-Zuidoost doet dit met zo’n 700 gemotiveerde en gedreven 

collega’s, vanuit 37 locaties. Mannen en vrouwen die zich willen inzetten voor de 

veiligheid van de inwoners in onze regio en klaarstaan voor anderen. Werken bij de 

brandweer is een heel mooi beroep, maar soms ook spannend. Als brandweervrij-

williger bent u van grote waarde voor de samenleving.  

http://www.bs-stlambertus.nl/
mailto:info@bs-stlambertus.nl


Opleiding 

Natuurlijk gaat u niet onvoorbereid de weg op. In twee jaar tijd krijgt u een inten-

sieve opleiding, die volledig wordt verzorgd door de brandweer en die u klaar-

stoomt voor het echte werk. U leert alles wat u moet weten op het gebied van 

brandbestrijding, technische hulpverlening en brandgevaarlijke stoffen. Daarnaast 

leert u precies hoe u moet handelen in kritieke situaties en het werken in 

teamverband. U verlegt uw grenzen en leert uzelf kennen. 

Interesse of vragen? 

Denkt u erover brandweervrijwilliger te worden? Dan kunt u zich opgeven via 

www.jouwbrandweer.nl. Hier kunt u ook meer informatie vinden. Zit u hierna 

echter nog met veel vragen, bijvoorbeeld over de opleiding, vergoedingen, 

doorgroeimogelijkheden, wat het werk in de praktijk inhoudt en hoe u goede 

afspraken maakt met uw werkgever? Dan kunt u vrijblijvend contact opnemen met 

de VRBZO via e-mail (hrm@vrbzo.nl) of telefoon (040 2203 441).  

 

BUURTLUNCH:  

Dinsdag 2 juni willen we weer gezamenlijk aan tafel voor de lunch. 

In verband met corona vragen we deze keer om u vooraf aan te melden voor de 

lunch. Opgeven bij Wies Vissers tel: 682281. Inspreken op voicemail is geen 

probleem. Opgeven kan tot maandag 1 juni a.s. 

We gaan de indeling van de huiskamer van de Poel zo maken dat we 1.5 meter 

afstand houden.  

Inloop vanaf 12.00 uur Om 12.15 uur willen we aan tafel zitten. Hoofdzaak is een 

gezellig samenzijn. U bent gewoon van harte welkom mits u geen klachten heeft; 

hoesten, koorts dan willen we graag dat u thuisblijft. 

Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een mee-

etend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen. 

Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of 

nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan 

wordt u zo snel mogelijk teruggebeld. 

Hopelijk zien we u dinsdag 2 juni om 12.00 uur in de Poel. 

Buurthulp Netersel. 

 

AAN ALLE VERENIGINGEN IN NETERSEL. 

Aan alle verenigingen die berichten op het publicatiebord vermeld willen hebben, 

willen wij verzoeken deze 14 dagen van te voren door te geven op het volgende 

adres: per e-mail aan: j_dollevoet@hotmail.com of een briefje in de bus, op De 

Hoeve 13a. 

 

******************************************************************* 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 6 JUNI A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 1 JUNI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  

http://www.jouwbrandweer.nl/
mailto:hrm@vrbzo.nl
mailto:j_dollevoet@hotmail.com
mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

