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BUURTLUNCH.  

Maandag 2 september is er een lunch voor alle dorpsgenoten. Inloop vanaf 12.00 

uur; om 12.15 uur gaan we gezamenlijk aan tafel voor soep en brood. Hoofdzaak is 

een gezellig samenzijn. U hoeft zich niet vooraf aan te melden. U bent gewoon van 

harte welkom. 

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 2 september om 12.00 uur in de Poel. Buurthulp Netersel. 

Voor wie wil; is er de mogelijkheid om na de lunch een potje te kaarten, biljarten of 

gewoon nog even na te kletsen in de huiskamer van de Poel. 

 

KEVELAER. 

Hallo allemaal. Hierbij de laatste informatie betreffende de bedevaart naar Kevelaer 

op donderdag 22 augustus. 

We vertrekken om 7.45 uur bij de kerk in Netersel. Graag op tijd aanwezig zijn. 

Willen diegenen die een rollater meenemen, deze voorzien van hun naam. En wil 

iedereen zijn of haar gele boekje niet vergeten? Diegenen die voor het eerst mee-

gaan krijgen het gratis in de bus. 

Met vriendelijke groet, Iet Looijmans, tel: 591010. 

 

FEESTAVOND VOOR VRIJWILLIGERS OP 15 NOVEMBER 

Komt u ook? 

De gemeente Bladel heeft veel waardering voor alle inspanningen die vrijwilligers 

verrichten. Zij verzetten veel en goed werk, waarmee zij een belangrijke bijdrage 

leveren aan de levendige gemeenschap in de gemeente. Daarom wil de gemeente 

hen op 15 november in het zonnetje zetten door een feestavond te organiseren voor 

alle vrijwilligers uit de gemeente. De feestavond begint om 19.30 uur en wordt ge-

houden in Cultureel Centrum Den Herd in Bladel. Ook worden op die avond drie 

vrijwilligersawards (waarderingsprijzen) uitgereikt. Daarvoor kunt u vrijwilligers 

nomineren. 

Aanmelden voor de feestavond 

Verenigingen en vrijwilligersorganisaties kunnen zich aanmelden voor de feest-

avond. Dat kan tot 15 september aanstaande bij Marjo Leijten via 

m.leijten@bladel.nl of telefoonnummer 06-19917067.  Afhankelijk van het aantal 

aanmeldingen wordt gekeken hoeveel toegangskaarten er voor elke vereniging be-  
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schikbaar zijn. Na 15 september ontvangt u daar bericht over. 

Vrijwilligersawards 

De gemeente vraagt u ook na te denken over kandidaten voor de drie vrijwilligers-

awards die tijdens de avond worden uitgereikt. Het gaat om de Passie-award, de 

Jongeren-award en de Innovatie-award. Meer informatie vindt u op www.bladel.nl 

of kunt u opvragen bij Marjo Leijten. Kandidaten kunt u tot 15 september aanmel-

den via een brief naar de gemeente Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel) of een e-

mail m.leijten@bladel.nl.  

 

DIER IN NOOD? BEL DE MELDKAMER VAN DE DIERENAMBULANCE! 

Dierenambulance Brabant-Zuidoost voert in opdracht van (onder andere) de ge-

meente Bladel verschillende taken uit. Ze verlenen eerste hulp aan gewonde 

(huis)dieren, vervoeren zieke en gewonde (wilde) dieren naar een dierenarts en/of 

opvangcentra, verzorgen particuliere ritten naar en van een dierenarts (indien er een 

ambulance beschikbaar is), transporteren zwervende dieren en ze assisteren in op-

dracht van (dieren)politie/brandweer/inspectiedienst in gevallen waarbij dieren in 

nood zijn. 

Woont u in de gemeente Bladel en treft u een wild dier in nood of een zwervend of 

gewond huisdier aan? Neem dan contact op met de Dierenambulance Brabant-

Zuidoost via telefoonnummer 0900 - 112 00 00. U krijgt dan de meldkamer aan de 

lijn. Zij nemen de melding aan en zetten deze (indien nodig) uit bij de dierenambu-

lance. Wilt u dierenleed (mishandeling of verwaarlozing) melden? Doe dat dan via 

het meldnummer 144. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 17/8: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Frans Hen-

driks en Josephina van de Sande nms. kinderen Hendriks. 

Overleden: Sjaak van den Hout 90 jr. 

Mededelingen: 

 Voor de viering van Mariatenhemelopneming (een van de verplichte 

hoogfeesten voor katholieken) zijn er de volgende mogelijkheden: 

Woensdag 14 augustus om 17.30 uur in Bladel en om 19.00 uur in Cas-

teren. Donderdag 15 augustus om 8.00 uur in Bladel, om 9.00 uur in 

Hoogeloon en om 19.00 uur in Hapert.  

 In de laatste 2 weken van augustus komen de ochtendmis in Bladel en de 

Aanbidding op woensdag te vervallen, i.v.m. de vakantie van de pastoor. 

In de weekends gaat alles door.  

 Zondag 8 september komt priester Antoine Bodar de Mis vieren in Bladel 

om 11.00 uur. Nadien is er een lezing en een gesprek met de deelnemers. 

Het thema is: Hoe houd ik  het vuur van het evangelie brandend in mijn 

gezin? Opgave voor het middaggedeelte is nodig en kan via het 

parochiekantoor. Er is een speciaal programma voor kinderen. De kosten 

zijn € 5,00 p.p. of € 10.00  per gezin.  
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