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INTOCHT SINTERKLAAS NETERSEL 2020 

Ook dit jaar wil de Sint graag weer naar Netersel komen, echter door de Corona- 

crisis lijkt het de Sint verstandiger zelf niet fysiek af te reizen naar Netersel en een 

traditionele intocht te houden met een feest voor iedereen in de Poel.  

Toch wil de Sint graag in contact komen met alle kinderen van de onderbouw in 

Netersel, dit zal hij doen door middel van Teams of FaceTime. Op 22 november in 

de ochtend zal dit plaats vinden, alle ouders van de onderbouw zijn reeds 

gecontacteerd hierover via de basisschool. 

Ook dit jaar hebben we voor alle kinderen t/m groep 8 weer een surprise. De sur-

prise is voor alle kinderen die in Netersel wonen en/of op school zitten. Anders dan 

andere jaren zal de Sint de surprises dit jaar laten rondbrengen door enkele van zijn 

Pieten. 

Heb je kinderen onder de 4, die geen broertjes of zusjes op de basisschool hebben, 

waar wij een snoepzak mogen bezorgen? Stuur dan een mailtje naar : 

Sint.online.netersel@gmail.com Vermeld hierbij zeker je adres en om hoeveel 

kinderen het gaat! 

Voor de jaarlijkse collecte zullen we dit jaar niet bij u aan de deur komen. Dit 

vanwege Corona uiteraard, maar ook omdat we met Koningsdag geen activiteiten 

hebben kunnen organiseren. Wilt u ons toch steunen dan kunt u een eigen bijdrage 

overmaken op IBAN : NL 22 RABO 0123 8641 00 t.n.v. Oranje Comité Netersel. 

Hiervoor alvast dank. 

 

KERKBERICHTEN 

Zaterdag 7/11: om 19.00 uur gebedsdienst. De intenties zijn voor Petrus Josephus 

van den Hout, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen. 

 
MANTELZORGWAARDERING 

Zorgt u ook voor een ander? 

Zorgt u voor een ander die ziek is of een beperking heeft? Dan bent u waarschijn-

lijk mantelzorger. We vinden het bieden van mantelzorg veelal vanzelfsprekend, 

maar het is naast een mooie taak vaak ook een zware taak. De gemeente Bladel wil 

daarom alle mantelzorgers, die zich inzetten voor een inwoner van gemeente 

Bladel, hartelijk bedanken voor hun waardevolle zorg en hen een blijk van 

waardering aanbieden. De waardering bestaat uit een cadeaukaart ter waarde van 

€25,- die bij alle aangesloten ondernemers van Bladel Centrum en MKB Hapert 

(zie www.bladelcentrum.nl & www.mkbhapert.nl) kan worden besteed. 

Bijvoorbeeld voor een mooi cadeau of boeket. 

Aanmelden 
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Wilt u meer informatie of wilt u uzelf of uw mantelzorger aanmelden voor de 

mantelzorgwaardering? Dit kan: 

• Digitaal: www.bladel.nl/mantelzorgwaardering (digitaal aanmeldfor-

mulier); 

• Telefonisch: maandag en vrijdag tussen 10.00-11.30u bij informatiepunt 

Zorg en Welzijn via 0497-721621 of 0497-721622; 

• Inloopspreekuur: maandag en vrijdag tussen 10.00-11.30u bij 

informatiepunt Zorg en Welzijn, gevestigd in Dienstencentrum de Goei 

Plak, Kloostertuin 2 in Bladel.  

De waarderingen worden na beoordeling van de aanmeldingen vanaf 10 november 

uitgereikt. Aanmelden voor de waardering kan tot en met 31 december 2020.  

 

NIEUW NUMMER BRANDWEER VOOR ZAKEN ZONDER SPOED 

Vanaf maandag 12 oktober beschikt de brandweer over een nieuw landelijk 

nummer voor alle meldingen zonder spoed: 0900-0904. Op die manier blijft 112 

vrij voor alle levensbedreigende situaties. 

Geen spoed 

Er zijn veel situaties denkbaar waar de brandweer niet met spoed naartoe hoeft. 

Denk bijvoorbeeld aan een liftopsluiting, een waterlekkage waardoor straten blank 

komen te staan of een paard dat niet meer zelf uit de sloot kan komen. Het gaat om 

situaties die op dat moment niet gevaarlijk of levensbedreigend zijn: bel dus 0900-

0904 wanneer het geen spoed is, maar wel brandweer te plaatse gewenst is. Is er 

wel spoed of een levensbedreigende situatie? Bel dan altijd 112. 

Bereikbaarheid nieuwe nummer 

Het nummer 0900-0904 is 24 uur per dag bereikbaar. Na het inspreken van de 

plaatsnaam wordt de beller doorverbonden met de regionale meldkamer van de 

brandweer. Hiermee komt een einde aan het tijdperk waar regio’s een eigen 

telefoonnummer hadden om de brandweer in geen-spoed situaties te bereiken. 

 

BEDANKT. 

Wat een mooie, actieve clubs, De Wissel, KBO en Ziekengroep om ons, ouderen, 

een hart onder de riem te steken. We zijn blij verrast met de leuke en lieve attenties 

van deze besturen, in een rare tijd, die ons allemaal raakt. 

Bedankt lieve mensen. 

 

MANTELZORGONDERSTEUNER GESTART! 

Benieuwd wat ik voor u kan betekenen? 

Mijn naam is Eva Delissen en ik ben sinds 1 oktober 2020 in dienst als mantelzorg-

ondersteuner bij de gemeente Bladel. Als mantelzorgondersteuner ben ik er 

speciaal voor alle mantelzorgers in de gemeente Bladel.  

Zowel voor een eenmalig gesprek of vraag als voor terugkerende hulp ga ik graag 

met u in gesprek.  

U kunt contact met mij opnemen op maandag, dinsdag en donderdag via 06 

15911968 of mail mij via e.delissen@bladel.nl.  
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