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JEUGDLOTTO. 

Uitslagen trekking week 19. 1
e
 prijs, Geel 19: Daan Michiels, Carlijn en Lex. 2

e
 

prijs, Grijs 19: Wim Smets, Koning, Sien Couwenberg. 3
e
 prijs, Rood 39: An-

nemiek Couwenberg, Carl van der Heijden, De Geijter. 

 

GASTEN EETTAFEL, 

We willen jullie laten weten dat de eettafel in april en mei helaas niet door kan 

gaan. Hopelijk kunnen alle evenementen per 1 juni weer plaatsvinden en gaan wij 

weer graag voor jullie koken. 

Groeten de Kookgroep 

 

KERKBERICHTEN. 

We spelen al langer met de gedachte om de kerk in Bladel (en de andere kerken in 

de parochie) overdag open te stellen. Nu zijn we ingehaald door de realiteit, d.w.z. 

we vonden het passend om in een tijd van spanning en onzekerheid mensen in de 

gelegenheid te stellen even binnen te lopen. Ik ben de medewerkers die daarbij 

betrokken zijn erg dankbaar dat zij deze service mogelijk maken. In de eerste week 

waren er slechts een paar mensen per dagdeel die binnenkwamen. Nu zijn het er 

zo’n dertig per dag. Als ik een praatje met de mensen houd, hoor ik wat er door hen 

heengaat. Werkelijk van alles… Op Witte Donderdag draaien we het om. Dan gaat 

O.L. Heer de kerk uit. In elke kerkdorp zal ik met de H. Hostie in de monstrans 

enkele straten rond de kerk belopen en op het kerkplein het betreffende dorp en de 

inwoners zegenen. En als er een zorginstelling is, ga ik daar ook even heen voor 

een zegen op afstand. Wij mensen gaan de Heer ter harte. Wat Hij liet zien tijdens 

zijn aardse leven, wordt in geloof nog steeds zichtbaar door de liefdesgave van de 

Eucharistie: Hijzelf is in ons midden. De Heer is goed en geeft ons kracht naar 

kruis. Van harte alvast een zalig Pasen toegewenst. We zijn meer dan anders 

verbonden.   

Pastoor Schilder 

Zaterdag 11/4: Paaswake. Om 21.00 uur in de kerk in Bladel.  

Zondag 12/4: Hoogfeest van Pasen. Om 11.00 uur in de kerk in Bladel.  

Misintenties 

Zaterdag: Jan Michiels; Overleden familie van Antwerpen-Timmermans (f); Jan en 

To Mollen-Beerens (f); Koos Hendriks-van Puijenbroek; Antoon en Anna Roij-

mans-Bel en hun overleden familieleden; Peter en Henrica Geerts-Hems en hun 

overleden familieleden; Sjaak van den Hout; Jan Schoenmakers; Voor een overle-

den ouder 

Zondag: Voor een bijzondere intentie; Toon Fabrie; Antoon en Cato van Rooij- 



Antonise, hun schoondochters Ria en Jeanne en hun zonen Peter en Frans; Piet 

Schellekens; Alexander Derksen en Elisabeth Derksen-Gerritsen en hun overleden 

kinderen Gerarda, Gerrit, Koosje en Doortje nms. Yvonne en Karin; Overleden 

ouders van Hoof-Smetsers; An en Wim Spooren en hun dochter Tonnie; Overleden 

ouders Vosters-Roymans; Dries Lemmens en Petronella Lemmens-Schilders (f); 

Overleden familie Plasmans-van der Aa; Overleden ouders Josso / Nelen, Thérèse, 

Cas en José; Bertha, Cor en Harrie van de Ven; Jan van de Ven; Francien van 

Herk-Koolen 

Maandag 13/4: Tweede Paasdag. Om 11.00 uur  in de kerk in Bladel. 

 

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 over het leerlingenvervoer kunt u contact opnemen per e-mail: 

leerlingenvervoer@bladel.nl. 

 

HOUD VOLDOENDE AFSTAND VAN ONZE VAKKENVULLERS 

De gemeente Bladel krijgt van de supermarkten het signaal dat er regelmatig min-

der dan 1,5 meter afstand gehouden wordt tussen de mensen die in de winkel zijn. 

Dit geldt niet alleen voor de mensen die aan het winkelen zijn, maar ook voor de 

afstand die mensen houden tot het personeel dat in de winkel aanwezig is. 

Vooral vanuit de vakkenvullers wordt vaak aangegeven dat mensen naast hen gaan 

staan of over hen heen gaan hangen. Zij vinden dit niet prettig en hun veiligheid 

komt hierdoor in het geding. Het gevolg kan zijn dat vakkenvullers niet meer 

komen werken of door hun ouders thuis gehouden worden, terwijl ze juist nu heel 

hard nodig zijn in de bevoorrading van de winkels. 

Daarom een oproep aan iedereen: kom niet te dicht in de buurt van de medewerkers 

van de supermarkt, houd van iedereen in de winkel minimaal 1,5 meter afstand en 

gebruik een winkelwagen bij het winkelen. De vakkenvullers en het overige win-

kelpersoneel zijn u dankbaar! 

 

VAN DE REDACTIE. 

Ondanks het feit, dat het een rare periode is voor iedereen wenst de redactie u allen 

fijne paasdagen en vooral een goede gezondheid toe. 

 

COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 13 APRIL A.S. OM 18.00 UUR. 
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