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GEDACHTEN. 

De paasdagen van 2020 waren stil, stil en nog eens stil, 

De kindjes kwamen geen paaseieren zoeken tussen struiken en in hoeken. 

Uit verveling schrijf ik een berichtje voor Van Aalsten Tot Goor, 

Daar is het dorpskrantje toch voor. 

Het coronavirus heeft ons overvallen, dat ervaren we met z’n allen. 

Je kan het aan vele dingen merken, de scholen dicht,  

De kindjes maar ook vele papa’s moeten nu thuis werken. 

Alle sport en spel is afgelast, voor tijdverdrijf komen de fotoboeken weer uit de 

kast.  

De sociale contacten zijn mondjesmaat,  

er wordt wel vaker door de telefoon gepraat. 

Het collecteren voor goede doelen en loterijen is ook gedaan, 

Althans het is voorlopig van de baan. 

We krijgen zelfs geen geleur van Jehova’s getuigen aan de deur. 

De stilte en rust is allemaal geen kommer en kwel, 

Er zijn ook leuke momenten, dat ervaren wij als oudere wel. 

De schoolkinderen hebben al heel veel attenties en kaartjes verstuurd, 

Alsook de mensen uit onze buurt. 

We zijn al vaak door een aardigheidje verrast,  

Heb alles uitgestald op de kast. 

Het is heel leuk bedacht, de stilte wordt hierdoor verzacht. 

Kindjes heel, heel hartelijk dank hiervoor, 

Alsook de grote mensen voor hun welgemeende wensen. 

Ondertussen ben ik aan het dromen,  

Wanneer we weer bij elkaar binnen mogen komen. 

Als we ons allemaal goed aan de voorschriften houden, 

Kunnen we weer een gezond Nederland opbouwen. 

Een dorpsgenote. 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 18/4: om 17.30 uur in de kerk in Bladel. Zondag 19/4: om 11.00 uur in de 

kerk in Bladel. Zaterdag 25/4: om 17.30 uur in Bladel. Zondag 26/4: om 11.00 uur 

in Bladel. 

Mededelingen: 

 Vanaf tweede Paasdag gaan de ochtendmissen in Bladel verder om het 

octaaf van Pasen te vieren. De kerk blijft overdag ook open.  



 Dit weekend zijn de Missen weer in stilte zoals vóór de Goede Week, in 

Bladel, Casteren en Hoogeloon.  In Hapert en Netersel zijn voorlopig nog 

geen vieringen.  

 Mensen die op Beloken Pasen de devotie tot de goddelijke Barmhartigheid 

volgen, kunnen op zaterdag 18 april om 17.00 u het sacrament van 

verzoening ontvangen in Bladel.  

 

JEUGDLOTTO. 

Uitslag trekking week 20. 1
e
 prijs, Bruin 12: Familie Horrevorts. 2

e
 prijs, Groen 

15: J. van Kemenade, De Geijter, Tielemans. 3
e
 prijs, Zwart 2: Toon Eltink, Frans 

en Janet Seuntiens. 

 

GEVONDEN. 

Kinderbril, gevonden vrijdag 10 april j.l. Rond 18.30 uur op de fietspad Netersel – 

Casteren. Wie wil de bril graag terug? Bel naar 06-23528290. 

 

LAATSTE TREKKING JEUGDLOTTO 

Deze week was alweer de laatste trekking van de jeugdlotto voor dit seizoen. We 

willen namens de Jeugdvoetbal van Netersel / Casteren graag iedereen bedanken 

voor deelname. Blijf allemaal gezond en tot volgend seizoen. 

 

GA ALLÉÉN NAAR DE MILIEUSTRAAT ALS HET ECHT NOODZAKELIJK 

IS! 

Voor veel mensen is het coronavirus een goede reden om thuis te klussen of eens 

flink op te ruimen. Dit leidt tot extra drukte op de milieustraat. 

Afvalinzameling is een vitale maatschappelijke taak, die zo lang mogelijk overeind 

gehouden moet worden. Het niet of beperkt ophalen van afval kan grote gevolgen 

hebben voor de volksgezondheid en milieuhygiëne.  

Het is dan ook van groot belang om de milieustraatmedewerkers zoveel mogelijk te 

beschermen tegen infectie. Alleen dan kan de milieustraat open blijven.  

Zoals overal gelden ook daar de landelijke richtlijnen om minimaal 1,5 meter af-

stand van elkaar te houden en thuis te blijven bij klachten als hoesten, niezen, 

keelpijn en koorts. De medewerker aan de poort draagt handschoenen en het pin-

apparaat wordt na ieder bezoek schoongemaakt met desinfectiemiddel. 

Medewerkers hebben opdracht gekregen om bezoekers zo min mogelijk te helpen 

en er worden slechts vier bezoekers tegelijkertijd toegelaten. Dat kan leiden tot 

lange(re) wachttijden.  

De gemeente Bladel doet daarom een dringende oproep om alleen naar de milieu-

straat te komen als het echt noodzakelijk is. Oude en overtollige materialen even 

bewaren en pas over een paar weken wegbrengen heeft de voorkeur. Bedankt voor 

uw begrip! 

 

COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 20 APRIL A.S. OM 18.00 UUR. 


