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KERKBERICHTEN 

Zaterdag 2/5: om 17.30 uur in Bladel Eucharistieviering. De intentie is voor Thom 

van der Heijden en Ria van der Heijden-Lavrijsen 

Mededelingen: 

 De Actie voor de Voedselbank in de kerk van Bladel is afgerond. We 

bedanken alle mensen die levensmiddelen gegeven hebben. Het was zeer 

welkom. En we wensen de medewerkers van de Voedselbank toe dat zij 

een oplossing kunnen vinden voor de anderhalve meter-maatregel.  

 In de meimaand bidden we na de stille Missen een tientje van de 

Rozenkrans en de litanie van Maria. 

 

BEDEVAART KEVELAER. 

Vanuit de organisatie van de bedevaart naar Kevelaer is doorgegeven dat er dit jaar 

i.v.m. het corona-virus geen bedevaart zal plaatsvinden. 

Met vriendelijke groet en goede gezondheid gewenst, Iet Looijmans, broedermees-

ter. 

 

PUUR POPORKEST 

PUUR Poporkest verzorgt alternatieve dodenherdenking op 4 mei. 

Normaal gesproken neemt PUUR Poporkest op 4 mei deel aan de plechtigheden ter 

gelegenheid van de dodenherdenking bij het monument tussen Bladel en Netersel. 

Vanwege de bij iedereen bekende omstandigheden gaan die dit jaar niet door. Toch 

wil PUUR Poporkest dit belangrijke moment niet ongemerkt voorbij laten gaan. 

Daarom zullen 12 leden, op onderstaande locaties in Netersel, op 4 mei om 19.58 

u., het taptoe signaal spelen en daarna twee minuten stilte in acht nemen.  

De plaatsen waar het taptoesignaal zal klinken zijn: 1. Kiosk, 2. Kruising de Hoeve 

– Beemke, 3. De Hoeve ter hoogte van huisnummer 17, 4. Plein Beemke thv 

huisnummer 65, 5. Carolus Simplexplein op de brink, 6. Plein  Schuttersweg ter 

hoogte van huisnummer 16, 7. Kruising de Blikken – de Smis, 8. Kruising de 

Blikken – de Lei, 9. Kruising de Lei -  Fons van der Heijdenstraat ter hoogte van  

het kapelletje. Wij nodigen alle inwoners uit om vanaf hun eigen oprit deel te 

nemen aan deze bijzondere herdenking.    

 

AANVRAGEN EN DOORBETALING SUBSIDIE MUZIKALE EN 

CULTURELE VORMING 

Tot en met 1 juni kunt u een subsidieaanvraag muzikale- en culturele vorming 

indienen, waardoor u voor 50% (met een maximum van €424,-) wordt  

gecompenseerd voor het lesgeld van uw kind. Meer informatie over het indienen 



van de subsidieaanvraag vindt u op: www.bladel.nl/muzieksubsidie.  

De gemeente merkt dat veel aanbieders creatief omgaan met het voortzetten van 

hun lessen, bijvoorbeeld door lessen te geven via een videoverbinding. Voor an-

deren is dat wellicht wat lastiger en daarom kan uw kind nu mogelijk geen lessen 

volgen.  

De gemeente handhaaft de huidige regels van deze subsidieregeling en gaat over tot 

uitbetaling voor alle volledig ingediende subsidieaanvragen. Uiteraard is onze ge-

meente gebaat bij het diverse aanbod dat er op dit moment is en de gemeente hoopt 

te kunnen rekenen op begrip en flexibiliteit van zowel ouders/verzorgers als 

aanbieders van muzikale- en culturele vorming voor de huidige situatie.  

Ouders die de betaling van het lesgeld doorzetten, ondanks dat er geen lessen 

plaatsvinden, ontvangen dan ook van de gemeente Bladel het maximaal toe te 

kennen subsidiebedrag.  

Er wordt geen subsidie doorbetaald voor de periode waarvoor door de ouders/ 

verzorgers niet is betaald, of waarvoor zij een eventuele restitutie hebben ont-

vangen.  

 

BEWAAR UW AFGEDANKTE KLEDING TIJDELIJK THUIS! 

Nu veel mensen door het coronavirus noodgedwongen thuis zijn, maken velen van 

de gelegenheid gebruik om de kledingkasten te herschikken. Dit leidt tot een 

overaanbod aan textiel. Normaal gesproken wordt het ingezamelde textiel – afhan-

kelijk van de kwaliteit - afgezet naar tweedehandskledingwinkels en kringloop-

winkels in binnen- en buitenland of nuttig toegepast in o.a. autobekleding. 

Door de coronacrisis stagneren ook die afzetmarkten, waardoor sorteerbedrijven 

het ingezamelde textiel noodgedwongen ongesorteerd op moeten slaan. U zult 

begrijpen dat die situatie niet lang houdbaar is. Daarom verzoeken wij u vriendelijk 

doch dringend om uw overbodige kleding voorlopig niet meer naar de kleding-

containers te brengen, maar tijdelijk thuis op te slaan. Daarmee draagt u er aan bij 

dat die kleding niet als restafval in de verbrandingsoven belandt. Dank u wel voor 

de medewerking! 

 

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.  

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! 

http://www.bladel.nl/muzieksubsidie

