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Gezocht Interieurverzorg(st)er 
Per direct is VV Netersel zoekende naar iemand die op de maandag of dinsdag 
(tijdstip zelf in te vullen) na iedere thuiswedstrijd (+/- 15x per jaar) de kantine wil 
poetsen. 
In overleg met de kantinebeheerder bepaal je samen hoe de werkzaamheden 
precies in te vullen, zodat je vervolgens zelfstandig kunt werken.  
Heb je interesse? Neem dan contact op met Kees Waalen 06-11926691.  
 
PAROCHIE HEILIGE APOSTELEN PETRUS EN PAULUS 
Zaterdag 29 augustus, dood van de Heilige Johannes de Doper 19.00 uur Netersel, 
Kerk HH. Antonius en Brigida Gebedsdienst 
Misintenties: Voor het welzijn van de Parochie 
Leerlingen uit groep 8 kunnen zich aanmelden voor het Vormsel. Ook kinderen die 
ouder zijn mogen aansluiten. Als er volwassenen zijn die nog gevormd willen 
worden, kunnen zij in overleg met de pastoor bekijken wat een passende 
voorbereiding is. Er worden informatiebrieven uitgedeeld op de scholen en ze 
komen ook achterin de kerk te liggen. De informatieavond is vrijdag 4 september 
om 19.00 uur in het zaaltje in Bladel. Het Vormsel wordt toegediend op zaterdag 
21 november.  
 
Opening DigiTaalhuis Bladel en DigiTaalhuis Reusel-De Mierden op 9 september 
In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of 
rekenen. Hierdoor lopen zij regelmatig tegen problemen aan op het gebied van 
geld, werk, gezondheid en het gezinsleven. Tijdens de Week van Lezen en 
Schrijven wordt landelijk aandacht gevraagd voor laaggeletterdheid. Gemeente 
Bladel en gemeente Reusel-De Mierden openen beiden een eigen DigiTaalhuis! 
Op woensdag 9 september van 14.00 tot 15.00 uur worden beide DigiTaalhuizen 
online geopend. U hoort tijdens deze online bijeenkomst onder andere meer over 
laaggeletterdheid middels een korte workshop en we geven u een kijkje in de 
wereld van een voormalig laaggeletterde. We gaan graag het gesprek met lokale 
organisaties, particulieren en inwoners aan. Samen bereiken we meer.   

Informatie 
De online opening is om 14.00 uur en duurt tot 15.00 uur.  
De toegang is gratis. Wilt u er bij zijn? Meld u dan via e-mail aan bij Macha via 
m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl of per telefoon via 06- 3359 0936. 
Het DigiTaalhuis is een initiatief van de gemeente Bladel, gemeente Reusel-De 
Mierden, Wél!zijn de Kempen, Stichting Lezen & Schrijven, Ster College en 
Bibliotheek De Kempen en is speciaal opgericht voor volwassenen die moeite 
hebben met lezen, schrijven, rekenen en digitale vaardigheden. In gemeente 
Bergeijk is het DigiTaalhuis sinds 2017 actief. 
Wilt u zelf beter leren lezen en schrijven of kent u iemand die moeite heeft met 
lezen en schrijven? Of wilt u juist anderen helpen met (digi)taal? Neem dan 
contact op met Macha of kijk voor meer informatie op onze website: 
www.digitaalhuisdekempen.nl. 
 
Berichten Gemeente Bladel 
 
Gevolgen corona op lange termijn 
De coronabesmettingen in Nederland zijn aan het stijgen, ook in onze regio. 
Opvallend is dat de afgelopen weken vooral jonge mensen tussen de 20 en 40 jaar 
besmet zijn geraakt. Dit is logisch, want het idee leeft dat jonge mensen minder 
ziek worden van het coronavirus, waardoor zij vaak minder voorzichtig zijn.  
Steeds meer onderzoeken tonen echter aan dat ook mensen met milde klachten 
langdurig last kunnen hebben van de gevolgen van het coronavirus. Zo hebben 
sommige mensen maanden na de eerste symptomen nog last van vermoeidheid, 
ademhalingsproblemen, hoofdpijn en een aangetast smaak- of reukvermogen. 
Artsen maken zich hier zorgen om en waarschuwen hiervoor. De klachten lijken 
vooral voor te komen bij mensen die in eerste instantie juist milde klachten 
hebben. Waar dit precies door komt, is nog niet duidelijk, omdat er nog maar 
weinig langetermijnonderzoek is geweest naar de gevolgen van corona. Wel 
wordt er momenteel in binnen- en buitenland onderzoek gedaan naar deze 
klachten en naar de langetermijngevolgen.  
Zeker omdat de precieze gevolgen van het coronavirus nog niet gekend zijn, is het 
belangrijk om de regels te volgen. Vermijd zoveel mogelijk drukke plekken, werk 
zoveel mogelijk thuis en was vaak uw handen. An-derhalve meter afstand is en 
blijft de norm. Heeft u klachten zoals verkoudheid, hoesten, verhoging of plot-
seling verlies van smaak en reuk? Blijf dan thuis en laat u testen. Zo controleren 



 

we de verspreiding van het virus en beschermen we elkaar. U kunt een afspraak 
maken voor een coronatest via telefoonnummer 0800-1202. 
Bent u uitvoerder van: zonnepanelen, vloer- en spouwisolatie en/of HR++ glas? 
De gemeente Bladel organiseert in samenwerking met Winst uit je Woning vanaf 
eind september een grootschalige inkoopactie van energiebesparende 
maatregelen. Deze inkoopactie is bedoeld voor particuliere woningeigenaren 
(appartementen uitgezonderd). De gemeente wil graag lokale uitvoerders en 
installateurs de mogelijkheid bieden deze werkzaamheden uit te voeren.  
Wie is Winst uit je Woning? Al meer dan negen jaar organiseert Winst uit je 
Woning inkoopacties van energiebesparende maatregelen. Ze hebben 
ondertussen met meer dan honderd bedrijven samengewerkt. De inkoopacties 
leveren veel werk op voor (lokale) isolatie- en installatiebedrijven. Vorig jaar zijn 
via deze inkoopacties meer dan 100.000 m2 isolatie aangebracht en zijn 2,5% van 
alle zonnepanelen op woningen in héél Nederland geplaatst. 
Is uw bedrijf geïnteresseerd? Inschrijven kan tot en met 13 september. Op basis 
van de beste prijs/kwaliteitsverhouding zal er een uitvoerder worden gekozen. Na 
23 september krijgt u bericht van Winst uit je Woning of u geselecteerd bent om 
mee te doen aan deze inkoopactie.  
Heeft u vragen of wilt u zich aanmelden? Kijk dan op 
www.winstuitjewoning.nl/actie/samenwerken of neem contact op met Jary 
Kooijman van Winst uit je Woning via jary@winstuitjewoning.nl of 06 - 152 
37131. 
 
Bent u uitvoerder van het waterzijdig inregelen van cv-installaties? 
Eind september wijst de gemeente Bladel een groot aantal woningeigenaren (per 
brief aan huis) op aantrekkelijke mogelijkheden om hun woning te verduurzamen 
en tegelijkertijd de energierekening te verlagen. Eén van de maatregelen die 
wordt gepromoot is het ‘waterzijdig inregelen’ van cv-installaties. Deze vrij 
onbekende maatregel is vaak een snelle manier om het gasverbruik van een 
woning te verlagen. Door de promotie vanuit de gemeente zal veel vraag ontstaan 
bij huiseigenaren. 
De gemeente Bladel wil graag de lokale installateurs de mogelijkheid bieden deze 
werkzaamheden uit te voeren. Installateurs die een cv-installatie waterzijdig 
kunnen inregelen en die geïnteresseerd zijn om mee te werken aan het project, 
kunnen zich aanmelden vóór 14 september op 
www.winstuitjewoning.nl/actie/samenwerken. Voor installateurs die deze dienst 

nog niet aanbieden heeft de gemeente een beperkt opleidingsbudget 
beschikbaar. Het bedrijf ‘Winst uit je Woning’ organiseert namens de gemeente 
Bladel dit project. Zij nemen dan ook contact op met de installateurs. 
Hoe het werkt 
Gezien de omvang van de mailing zal de vraag naar het waterzijdig inregelen 
groot zijn. Om tijd en kosten te besparen worden de offertes grootschalig door 
Winst uit je Woning gemaakt. Hiervoor leveren bewoners informatie en foto’s aan 
van de radiatoren. Offertes op maat worden verzonden en na-gebeld vanuit deze 
partij. Installateurs ontvangen de ondertekende opdrachten inclusief alle 
gegevens en foto’s om de klus goed uit te kunnen voeren. De installateur behoudt 
zich het recht aanpassingen aan de offerte te kunnen maken in overleg met Winst 
uit je Woning.  
Winst uit je woning coördineert  
Winst uit je woning coördineert het project en helpt geïnteresseerde 
woningeigenaren. Winst uit je woning levert al negen jaar op zeer grote schaal 
dienstverlening voor het onder andere maken van offertes op maat namens 
isolatie- en installatiebedrijven.  
Heeft u meer informatie nodig of wilt u zich aanmelden?  
Kijk dan op www.winstuitjewoning.nl/actie/samenwerken.  
Algemene vragen over dit project kunt u ook stellen aan de heer Alexsej 
Garczynski van de gemeente Bladel (a.garczynski@bladel.nl/0497-361636). 
Technische vragen over dit project kunt u stellen aan de heer Niels van 
Weerdenburg van Winst uit je Woning (niels@winstuitjewoning.nl/06-57576047).   
 
Commissievergaderingen in augustus 
In augustus zijn de volgende commissievergaderingen: 

• Commissie Inwoners op dinsdag 25 augustus. 
• Commissie Grondgebied op donderdag 27 augustus. 
• Commissie Middelen & Algemene Zaken op maandag 31 augustus. 

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar, maar in verband met de 
coronamaatregelen zijn het aantal zitplaatsen beperkt. Daarom wordt publiek en 
pers verzocht de vergaderingen zoveel mogelijk te volgen via de livestream. Deze 
livestream en de agenda kunt u vinden op www.bladel.nl/gemeenteraad. Wilt u 
inspreken? Een verzoek om spreekrecht kunt u voorafgaand aan de vergadering 
melden bij de griffier via griffie@bladel.nl.  
 



 

Collecteweek KWF 30 aug t/m 5 sept aangepast vanwege coronavirus 
Collecte in Bladel en in Netersel zonder collectebus  
In het hele land gaan weer ruim 80.000 collectanten de straat op. Ook de 
collectanten in Bladel en in Netersel zetten zich weer in om zo veel mogelijk geld 
op te halen voor meer kennis en betere behandelingen. Nog steeds krijgt 1 op de 
3 mensen in Nederland kanker.  
Bovendien zijn nu tientallen miljoenen euro’s minder beschikbaar doordat 
evenementen als Alpe d’HuZes en de Elfstedenzwemtocht zijn afgelast. Geld voor 
levensreddend onderzoek is daarom hard nodig. Voor de patiënt van nu en van de 
toekomst. 
Dit jaar op een andere manier 
Door het coronavirus kunnen allerlei activiteiten niet doorgaan of worden op een 
andere manier georganiseerd dan we gewend zijn. Met het oog op de veiligheid 
wordt ook de collecte voor KWF dit jaar op een andere manier gehouden. In 
Bladel en in Netersel komen de collectanten niet met een collectebus bij u aan de 
deur, maar bezorgen zij een donatiekaart in de brievenbus.   
Hoe kunt u doneren? 
Op de donatiekaart zijn de mogelijkheden vermeld: 
- Doneer online via kwf.nl/collecte. 
- Scan de iDEAL QR-code op de kaart die de collectant achterlaat in uw 
brievenbus. 
Geef tijdens de collecteweek 
Door deze manier van collecteren is er geen persoonlijk contact. Dat komt de 
veiligheid ten goede, maar we realiseren ons dat het voor u iets meer moeite kost 
om te geven.  
Wij hopen echt dat u het bedrag dat u anders in de collectebus zou doen, nu wilt 
overmaken naar KWF. Bij voorbaat heel hartelijk bedankt daarvoor.  
KWF, Afdeling Bladel en Netersel 
 
 


