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KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 21/11: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Tom van 

der Heijden vanwege zijn verjaardag. 

Mededelingen 

• Mensen die in de Advent thuis een adventskrans gebruiken, kunnen die in 

het weekend van de eerste zondag van de Advent meebrengen naar de 

kerk om te laten wijden. 

• Het in stand houden van de kerken kost alleen al door de energiekosten 

veel geld. Heeft u uw kerkbijdrage voor 2020 nog niet voldaan dan is dit 

een herinnering om dit alsnog te doen. 

• De kosten van een misintentie bedragen €  11,- . 

 

HET CORONAVIRUS IN NOORD-BRABANT OP DE KAART  

Vanaf nu kunnen Brabanders via een dashboard op de website www.brabantscan.nl 

eenvoudig cijfers en ontwikkelingen rond corona in hun eigen gemeente en pro-

vincie volgen. Het dashboard laat meer zien dan alleen besmettingen of ziekenhuis-

opnames en is een initiatief van de drie Brabantse GGD’s Hart voor Brabant, West-

Brabant en Brabant-Zuidoost. 

Het speciale dashboard op de website www.brabantscan.nl bestaat uit onder meer 

de wekelijkse test- en besmettingscijfers en het aantal ziekenhuisopnames en 

overlijdens. Brabantscan geeft de cijfers voor testen en positieven per week omdat 

deze een completer beeld geven over trends dan de dagelijkse cijfers. De cijfers 

zijn per gemeente, regio of voor de hele provincie te raadplegen.  

Gedrag tijdens de coronacrisis 

Zijn Brabanders sinds de start van de crisis gezonder gaan leven? Wat vinden ze 

eigenlijk van de coronamaatregelen? Maandelijks geven leden van het gezond-

heidspanel van de GGD’s hun mening over hun gezondheid, leefstijl en gedrag. 

Ook de resultaten van dit onderzoek zijn te vinden in het coronadashboard 

Actueel en overzichtelijk kennisplatform 

De Brabantscan was al het brede kennisplatform voor gezondheidsinformatie in 

Brabant. Met de toevoeging van deze coronacijfers en gegevens van gedragson-

derzoek biedt het platform nu nog uitgebreidere en actuelere informatie voor elke 

Brabander.  

Inzoomen op thema 

De komende tijd diept de GGD verschillende thema’s verder uit. Op dit moment is 

er meer informatie beschikbaar over corona & genotsmiddelen en over corona, 

voeding & bewegen. De aankomende weken volgt informatie over onder andere 
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fysiek kwetsbare groepen en psychische gezondheid.   

 

WAARSCHUWING VOOR VERKOPENDE 'GOEDE DOELEN' 

Met regelmaat duiken er weer nieuwe ‘goede doelen’ op die middels kaartverkoop 

inkomsten willen verwerven. De gemeente Bladel vraagt uw aandacht voor derge-

lijke organisaties, omdat er vaak geen collectevergunning voor wordt aangevraagd. 

Op de website worden teksten geplaatst als ‘wat wij doen is venten’ en ‘we 

collecteren niet’. Er zijn ook (kaart)verkopers die zeggen dat er geen vergunning 

verplicht is omdat de verkoop onder de vrijheid van meningsuiting valt, maar die 

redenering is onjuist. Bij dergelijke ‘goede doelen’ is het doorgaans niet duidelijk 

hoeveel er wordt verkocht en welk percentage van hun opbrengst aan het goede 

doel wordt besteed. 

De gemeente raadt mensen af aan de deur (of bij een kraampje in of voor de 

supermarkt) kaarten, stroopwafels, kalenders, speculaas etc. te kopen, tenzij ze 

zeker weten dat het om bijvoorbeeld de plaatselijke speeltuin, de sportvereniging of 

het Erkende Goede Doel Stichting Kinderpostzegels gaat. Zo bent u zeker dat uw 

geld écht bij een goed doel terecht komt.  

 

MILITAIRE OEFENING 

Van 25 tot en met 27 november 2020 vindt er binnen de gemeente Bladel een 

militaire oefening plaats. De oefening wordt gehouden in het kader van training 

voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de 

militairen zich te voet gaan verplaatsen en daarnaast een aantal wateroversteken en 

verplaatsen over water zullen beoefenen. Doorgaand verkeer wordt hierbij niet 

gehinderd. Ook worden de COVID-19 regels in acht genomen tijdens de gehele 

oefening. 

  

ADRESWIJZIGING VOOR UW ORGANISATIE OF VERENIGING? GEEF 

HET DOOR! 

Verandert het adres van uw organisatie of vereniging? Vergeet deze dan niet door 

te geven aan de gemeente! 

De gemeente Bladel heeft gemerkt dat veel organisaties en verenigingen hun ge-

wijzigde adres enkel doorgeven aan de gemeentegids. De gemeentegids wordt 

echter uitgegeven door een externe organisatie (Akse Media) en niet door de ge-

meente zelf. Als u uw nieuwe adres dus alleen doorgeeft aan Akse Media, is de 

gemeente Bladel niet op de hoogte van deze adreswijziging. 

Daarom moet u uw nieuwe adres van uw organisatie of vereniging eigenlijk twee 

keer doorgeven: een keer aan Akse Media via info@aksemedia.nl, om uw adres te 

laten wijzigen in de volgende gemeentegids en een keer aan de gemeente Bladel via 

info@bladel.nl, voor alle correspondentie met de gemeente. 

Bent u ingeschreven in de Kamer van Koophandel? Dan moet u ook bij deze in-

stantie uw gewijzigde adresgegevens doorgeven.  
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