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AAN ALLE INWONERS VAN NETERSEL,
Deze week ontvangt u een aanmeldformulier voor vrijwilligers voor de kindervakantieweek bij de Van Aalsten tot Goor. Van dinsdag 29 augustus t/m donderdag
1 september organiseren we weer een kindervakantieweek voor alle kinderen uit
Netersel die in groep 0 t/m 8 zitten.
Zonder vrijwilligers kunnen we deze dagen natuurlijk niet organiseren. Daarom
vragen wij ook dit jaar weer alle ouders van deelnemende kinderen om minimaal
een dagdeel mee te helpen. Zit je in de 2e van het voorgezet onderwijs of hoger en
heb je zin om te helpen? Dan kun je jezelf met het bijgevoegd aanmeldingsformulier opgeven. Ook mensen zonder deelnemende kinderen zijn natuurlijk van
harte welkom. Je krijgt ruim voor de start van de week een overzicht wanneer je
verwacht wordt bij de verschillende activiteiten waarvoor je je hebt opgegeven.
De kinderen zelf krijgen aanstaande vrijdag het programmaboekje via school mee
naar huis. Daarin zit ook het aanmeldformulier om de kinderen op te geven.
Het bestuur van Doeduhmeej.
HERINNERING: AANVRAGEN LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR
2016-2017
Voor alle leerlingen in het vervoer geldt dat er geen aanvraagformulier leerlingenvervoer wordt toegezonden. Dit aanvraagformulier kunt u downloaden op de
website www.bladel.nl: leerlingenvervoer, vergoeding onder digitaal aanvragen.
Tevens kunt u, tijdens de openstellingstijden van het gemeentehuis, het aanvraagformulier ophalen bij de receptie van de gemeente Bladel.
Indien u het aanvraagformulier niet per omgaande indient, dan vindt besluitvorming mogelijk niet tijdig plaats voor het daaropvolgende schooljaar, met als gevolg
dat het vervoer niet geregeld is op de eerste schooldag van het nieuwe schooljaar.
Voor vragen over het leerlingenvervoer kunt u contact opnemen met mevrouw M.
Mastwijk of per mail: leerlingenvervoer@bladel.nl.
KERKBERICHTEN.
14e Zondag door het jaar. Zondag 3/7: om 9.30 uur Eucharistieviering. De intenties
zijn voor: Overleden ouders Harrie en Liza Meulenbroeks-Waalen; Toon Fiers
Mededeling: Wij willen u vragen tijdig uw misintenties door te geven aan het parochiekantoor, Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel, tel: 0497-387618 of email adres
kantoot@parochiepetruspaulus.nl i.v.m. administratie en publicatie.
COLLECTE.
De collecte van het Rode Kruis heeft het bedrag van € 362,23 opgebracht.

Hartelijk dank aan alle collectanten en aan allen die hieraan een bijdrage hebben
geleverd. Mia Hems.
VOORKOMEN VAN WATEROVERLAST
In Nederland regent het regelmatig. Door klimaatverandering krijgen we steeds
vaker te maken met zware buien en langdurige regen. Om het risico op
wateroverlast te beperken, past de gemeente Bladel daarom de riolering aan én de
inrichting van de openbare ruimte.
Wat kunt u zelf doen om wateroverlast te voorkomen?
Water opvangen in uw eigen tuin
Veel tuinen zijn tegenwoordig betegeld. Hierdoor kan het regenwater niet in de
bodem zakken, maar loopt het naar de straat of de buren. Door bijvoorbeeld een
plantenborder of grindstrook of een lijngoot te maken, kan het water sneller in de
grond zakken. Ook gras en ander groen zorgt ervoor dat er minder water afstroomt
naar de riolering.
Zorg voor voldoende be- en ontluchting
Steekt er geen ontluchtingspijp uit uw dak? Dan kunt u problemen krijgen, zoals
borrelende afvoeren, stank in huis en soms uitstromend rioolwater. Als uw riool
niet verstopt is en u hoort tóch geborrel, dan zit het probleem in de ontluchting. Dat
geldt ook als elke rioolaansluiting in uw huis wel een stankslot heeft en het riool
tóch stinkt. Schakel bij borrelende afvoeren of een stinkend riool een deskundige
in, zoals een installateur/loodgieter.
Zorg voor een ontlastpunt
Breng een ontlastpunt aan. Een ontlastpunt zit in of onder aan de regenpijp en lijkt
op een schrobputje of een bladafscheider in uw regenpijp. De meest simpele vorm
van een ontlastpunt is het boren van gaatje(s) in elke regenpijp net boven de grond.
Zonder ontlastpunt kunnen regen- en afvalwater via het toilet of een schrobputje bij
u in huis komen. Bijvoorbeeld als uw aansluiting verstopt is. Of als het openbare
riool bij hevige regen niet al het water kan verwerken. Als het afval- en regenwater
samen door één buis naar de openbare riolering stromen, moet de regenpijp een
ontlastput hebben. Als u het regenwater van uw dak volledig in uw eigen tuin
opvangt, heeft u geen ontlastput nodig.
Pas uw rijgedrag aan
Tijdens hevige regenval kan water tijdelijk op straat geborgen worden. Door hard
rijden kan een zodanige golfslag ontstaan, waardoor water alsnog in gebouwen kan
stromen. Daarnaast zijn mogelijk losliggende putdeksels niet of slecht zichtbaar,
waardoor het risico bestaat dat personen of voertuigen in een rioolput terecht komen. Het is nodig om uw rijgedrag aan te passen tijdens hevige neerslag.
Meer informatie?
Als u meer informatie wilt over dit onderwerp, kunt u contact opnemen met Leo
Vennix van de gemeente Bladel. Hij is bereikbaar via telefoonnummer 0497-361
461 en l.vennix@bladel.nl. Klachten en meldingen
COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 4 JULI OM 18.00 UUR.

