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MS COLLECTEWEEK (16-21 NOVEMBER 2020):
Collectanten gezocht in Netersel (BLADEL)!
Van 16 t/m 21 november 2020 vindt de landelijke huis-aan-huiscollecte van het
Nationaal MS Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar collectanten in Netersel
(BLADEL). Help jij ons in de strijd tegen multiple sclerose (MS)?
Anders dan anders
Door het coronavirus ziet de MS collecte ziet er dit jaar anders uit. Collecteren mag
van de overheid, maar het is niet vanzelfsprekend dat onze collectanten allemaal
langs de deur gaan. Daarom biedt het Nationaal MS Fonds andere manieren van
collecteren aan haar collectanten. Collectanten kunnen een donatieflyer met QRcode door brievenbussen in hun omgeving doen. Ook is het mogelijk om online te
collecteren met een digitale collectebus. Meer informatie hierover vindt u op
www.nationaalmsfonds.nl/ms-collecte/collecteren-in-coronatijd/
MS staat niet stil, dus wij ook niet
De opbrengst van de collecte is enorm belangrijk voor het Nationaal MS Fonds.
Met de opbrengst van de collecte wordt onder andere onderzoek naar betere behandelingen en een betere kwaliteit van leven voor mensen met MS gefinancierd. Dit
onderzoek mag niet stil komen te liggen, MS staat immers ook niet stil. Helpt u
mee? Word collectant.
Meer informatie of aanmelden: www.nationaalmsfonds.nl/collecteren
PUUR POPORKEST.
Al gestemd voor Rabo ClubSupport actie? Het kan nog, kies voor PUUR
Poporkest!
Tot en met zondag 25 oktober kun je je stem uitbrengen bij de Rabo ClubSupport
actie. Je kunt heel makkelijk stemmen via de website van de Rabobank of de Rabo
bankieren app. Na het inloggen kiest je steeds voor de volgende stappen; 1. ‘zelf
regelen’, 2. ‘lidmaatschap’, 3. ‘ClubSupport’, 4.’bekijk deelnemers’. 5. Toets in de
zoekbalk midden op de pagina ‘PUUR Poporkest’, 6. click op ‘PUUR Poporkest’,
7. Click op ‘toevoegen aan stemlijst’. 8. Kies minimaal drie en maximaal vijf clubs.
9. Druk op 'Stap 2' en verdeel je vijf stemmen over de door jouw gekozen clubs. 10.
Druk daarna op 'Stemmen indienen' om je stem definitief uit te brengen.
PUUR Poporkest wil de bijdrage uit de Rabo ClubSupport actie besteden aan
onderhoud/vervanging van een belangrijk instrument binnen onze vereniging, de
xylofoon. Dit instrument is niet weg te denken uit ons orkest, want het geeft met
zijn eigen klank, extra kleur en glans aan onze uitvoeringen. Een van de meest
gedreven muzikanten van onze vereniging bespeeld de xylofoon en krijgt door de
dirigent regelmatig solo partijen toebedeeld om bovenstaande te bevestigen.

Volgens PUUR Poporkest een hele goede reden om te stemmen op deze mooie
vereniging.
Tot onze grote spijt hebben wij moeten besluiten het in de kerk geplande kerstconcert op 19 en 20 december a.s. te annuleren. Wij keken er naar uit om, dit voor
alle mensen onzekere en moeilijke jaar, op een sfeervolle manier, muzikaal af te
sluiten. Sinds de zomer werd er al druk gerepeteerd en het beloofde een mooi
optreden te worden. Maar Puur zou Puur niet zijn als hier niet een positieve draai
aan gegeven zou worden. Maar daarover later mee.
Het vizier wordt vanaf deze week gericht een groots buitenconcert met de naam
‘PUUR Natuur’ op zaterdag 29 mei 2021. Noteer die vast in uw agenda.
Tot slot willen wij alle inwoners heel hartelijk danken voor uw bijdrage aan onze
donateurs actie en natuurlijk voor uw stem in de Rabo ClubSupport actie.
DANKBETUIGING.
Hierbij willen we iedereen bedanken voor de enorme steun die we hebben mogen
ontvangen voor en na het overlijden van mijn man, ons pap en opa.
Dank aan iedereen voor de vele kaarten, bloemen en medeleven op welke wijze dan
ook.
Annie Veron, kinderen en kleinkind.
INFOAVOND DE HOEVE.
Infoavond De Hoeve op een later moment vanwege aangescherpte coronamaatregelen. Onderzoek naar weginrichting wordt opgestart
Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om de informatieavond
over maatregelen aan De Hoeve in Netersel voorlopig niet door te laten gaan. Die
avond zou na de herfstvakantie gepland worden. Vanwege de aangescherpte coronamaatregelen wordt deze bijeenkomst uitgesteld. De regels schrijven voor dat er
niet meer dan 30 personen aanwezig mogen zijn bij noodzakelijke vergaderingen/
bijeenkomsten.
Geen risico lopen
Doel van de bijeenkomst was de onderzoeksgegevens te presenteren. Wanneer de
bijeenkomst wel wordt gehouden, is nog onzeker. Er zal een nieuwe bijeenkomst
komen op het moment dat de regels het weer toelaten om met grotere aantallen
verantwoord bij elkaar te komen. “Wij begrijpen dat dit genomen besluit voor met
name bewoners uit Netersel een tegenvaller is. Wij vragen echter om begrip. We
willen voorkomen dat ontmoetingen als deze mogelijk bijdragen aan uitbreiding
van de besmettingen van het coronavirus”, aldus wethouder Wim van der Linden.
Onderzoek weginrichting
Het college wil verder voorkomen dat het onderzoeksproces niet tot (al te
grote) vertraging oploopt. Daarom wordt op korte termijn een onderzoek naar
alternatieven voor de huidige weginrichting gestart. Zowel een herinrichting met de
huidige bestrating (kasseien) als een herinrichting met een andersoortige bestrating
komen hierin aan bod. Veiligheid voor weggebruikers, van wandelaar tot fietser en
automobilist, staat daarbij bovenaan. Andere aspecten zoals geluid, trilling, on-

gewenst verkeer en behoud van de cultuurhistorische waarden maken ook onderdeel uit van het onderzoek.
Het college plant een nieuwe bijeenkomst zodra het mogelijk is. U leest hierover
meer in deze krant, op www.bladel.nl en via de sociale mediakanalen (Facebook,
Twitter) van de gemeente Bladel.
KERKBERICHTEN.
Zaterdag 24/10: om 19.00 uur gebedsdienst. De intentie is voor het welzijn van de
parochie.
Mededeling:
• We vragen u om t/m 1 december een mondkapje te dragen bij het
binnenkomen en bij het verlaten van de kerk, om eventuele verspreiding
van het coronavirus te voorkomen.
D’N DRIESPRONG.
Momenteel zijn wij alleen zaterdags en zondags open van 17.00 uur tot 19.00 uur
voor afhaal en gratis bezorging in Netersel.
Kijk voor onze wekelijkse weekend aanbieding op facebook of op ons informatiebord.
U kunt vanaf 14 uur bellen en bestellen van de totale kaart. Tel: 0497 843868 of 06
25328409. Met vriendelijke groet, Cafetaria D’n Driesprong.
TOT 28 OKTOBER A.S. GEEN BINNENSPORT VOOR KINDEREN BOVEN
12 JAAR
Na de tijdelijke sluiting van het Pius X-College heeft het college van burgemeester
en wethouders besloten om aanvullend op alle maatregelen de sporthallen in Bladel
en Hapert én de sportruimten in de gemeenschapshuizen in Netersel, Casteren en
Hoogeloon in ieder geval tot 28 oktober aanstaande, gesloten te houden voor kinderen boven de 12 jaar. Het is een lokale maatregel aanvullend op de Noodverordening van de Veiligheidsregio die het college volgt. Gymonderwijs voor kinderen van de basisschool gaat wel door.
Aanhoudend aantal besmettingen
Op het Pius X-College in Bladel wordt vanaf donderdag 15 oktober geen les meer
gegeven. De school voor middelbaar onderwijs opent de deuren pas weer op
woensdag 28 oktober. Aanleiding voor deze maatregel is het aanhoudend aantal
besmettingen met het coronavirus onder leraren en leerlingen. Tijdens de sluiting
wordt wel digitaal onderwijs gegeven. De deuren van de gemeentelijke binnensportgelegenheden blijven nu ook tot die datum gesloten voor de jeugd boven de 12
jaar.
Niet logisch
Wethouder Davy Jansen: “Uiteraard vinden we sporten voor de jeugd erg belangrijk, zeker ook in deze tijd. Maar het was nu niet logisch om voor diezelfde doelgroep wel binnensportmogelijkheden aan te bieden in gemeentelijke accommodaties. We hebben alle organisaties en verenigingen met een aanbod voor kinderen

boven de 12 jaar opgeroepen dit voorbeeld te volgen. Velen, waaronder zelfs
buitensportverenigingen, hebben hier al gevolg aan gegeven.”
Wat gebeurt er na 28 oktober?
Het college bekijkt tijdig of de aanvullende lokale maatregelen voor binnensport
voor kinderen van boven de 12 jaar na 28 oktober kunnen komen te vervallen.
CORONA STOPT BIJ JOU
Met deze campagneboodschap wil de GGD Brabant-Zuidoost alle bewoners van de
regio aanmoedigen om de belangrijkste maatregelen die je zelf kunt nemen tegen
corona te blijven volhouden. Juist nu het aantal besmettingen weer sterk stijgt, is
dat heel belangrijk. Voor iedereen, van jong tot oud, geldt: volg de regels, voor
jezelf en voor elkaar, want, corona stopt bij jou! Alleen zo krijgen we samen
corona onder controle. Hoe je dat doet lees je in een speciale campagnefolder. Deze
is huis-aan- huis verspreid in de hele regio.
Website met informatie en uitleg in verschillende talen
De GGD heeft deze informatie daarom gebundeld. In de huis-aan-huisfolder staat
Informatie over het testen en, de hygiëneregels. De informatie is overzichtelijk en
kort met heldere illustraties. Op de website van de campagne
www.coronastoptbijjou.nl staat aanvullende informatie.
SUBSIDIE VOOR WAARDERING VRIJWILLIGERS
De gemeente Bladel heeft een subsidieregeling voor waardering van vrijwilligers
van niet-gesubsidieerde organisaties ingesteld.
Wat houdt de regeling in
Vrijwilligersorganisaties uit de gemeente Bladel die geen jaarlijkse subsidie van de
gemeente ontvangen, kunnen, net zoals voorgaande jaren, in 2020 in aanmerking
komen voor een éénmalige subsidie. Onder een vrijwilligersorganisatie wordt
verstaan een organisatie zonder winstoogmerk, met een maatschappelijk doel en
waarvan het merendeel van de medewerkers vrijwilligers zijn
De vrijwilligersorganisatie moet zijn opgericht met als doel kwetsbare inwoners
van Bladel te ondersteunen.
Aanvragen
Via de website www.bladel.nl kunt u een aanvraagformulier downloaden. Dit
formulier kunt u ingevuld mailen naar m.leijten@bladel.nl. De aanvraag moet vóór
1 november 2020 worden ingediend.
NIEUWS KORFBALVERENIGING NECA.
Door de verscherping van de coronamaatregelen zijn er de komende weken geen
wedstrijden. Ook de wedstrijden van het afgelopen weekeinde gingen niet door.
VV NETERSEL NIEUWS.
Alle wedstrijden werden in het afgelopen weekeinde afgelast vanwege corona. Ook
de komende weken zijn er geen wedstrijden in verband met het coronavirus. Dit is
voor de komende vier weken het geval.

