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KERKBERICHTEN.
Zaterdag 28/11: om 19.00 uur gebedsdienst. De intentie is voor het welzijn van de
parochie.
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.
• De opbrengst van de collectes in de adventsperiode zijn bestemd voor het
Adventsproject in Congo.
ADVENTSACTIE 2020 :
Akkers voor ontheemde gezinnen in democratische republiek Congo.
Delen smaakt naar meer!
De armoedeval wordt het ook wel genoemd: de vicieuze cirkel van armoede,
ondervoeding, ziekte, gebrekkige opleiding en weer armoede. De armoedeval krijgt
mensen al op jonge leeftijd in haar greep en slechts weinigen weten eraan te ontsnappen. Ondervoeding is een belangrijke schakel in deze cyclus, waarvoor met
name vrouwen en kinderen kwetsbaar zijn. Adventsactie wil daar iets aan doen. We
steunen dit jaar diverse projecten die ervoor zorgen dat gezinnen zelf groente,
granen en fruit kunnen verbouwen en op die manier beschikken over gezond en
gevarieerd voedsel. Daarmee willen we de vicieuze cirkel helpen doorbreken.
Wat doet Adventsactie?
Adventsactie wil helpen de honger de wereld uit te helpen. Dat willen we doen
door projecten te steunen die zich richten op voedselzekerheid. Zo krijgen in DR
Congo 50 gezinnen de beschikking over gemeenschappelijke akkers, materialen en
zaaigoed. De deelnemers krijgen les in agrarische technieken en in verkooptechniek. Op onze website leest u meer over deze en de andere projecten die we
steunen.
Wilt u een van de projecten steunen? Uw bijdrage is enorm welkom. De kerkcollecten tijdens de Adventsweken in alle kerken van de Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus zal voor de adventsactie zijn.
U kunt uw gift ook overmaken op rekeningnummer NL89INGB0653100000 t.n.v.
Adventsactie. www.adventsactie.nl
BESTE INWONERS VAN NETERSEL,
Om een beter beeld te krijgen van woonbehoeftes in de dorpskern Netersel, heeft
de Locatievereniging Netersel een enquête opgesteld. Uitkomsten zullen samen met
de gemeente Bladel worden besproken en zullen als basis worden gebruikt om

toekomstige eventuele plannen te ontwikkelen. De enquête is generiek en niet
specifiek gericht op een doelgroep.
U kunt de enquête digitaal invullen via deze link, of de link benaderen via de
website van de Poel. Invullen duurt slechts enkele minuten en uw bijdrage wordt
zeer gewaardeerd. De enquête staat open tot 12 december en uitkomsten worden
gepresenteerd op de volgende dorpsraadvergadering.
Bedankt voor het invullen!
Locatievereniging Bouwen in Netersel
Email: BouweninNetersel@gmail.com
GEEN GROTE CARNAVALSOPTOCHTEN IN DE KEMPEN IN VERBAND
MET CORONA
Hoewel het carnavalsfeest nog ver weg is, zijn normaal gezien rond deze tijd van
het jaar de voorbereidingen voor de optochten al in volle gang. In verband met
corona blijft het dit jaar echter lange tijd onduidelijk of de carnavalsoptochten door
kunnen gaan. Daarom hebben de carnavalsverenigingen in De Kempen, in overleg
met de gemeenten, alvast besloten om de grotere optochten dit jaar af te gelasten.
In gemeente Bladel gaat het specifiek om de volgende optochten:
• De Kempenoptocht in Hapert;
• De optocht in Hapert, Bladel en Casteren;
• In Netersel en Hoogeloon worden ook geen grote optochten gehouden.
Indien er een optocht wordt georganiseerd zal dit zoals altijd klein en
lokaal gehouden worden.
Voor de kleine optochten (lokaal en kinderoptochten) en andere lokale activiteiten
wachten de carnavalsverenigingen in De Kempen de situatie nog even af. Daarvoor
hoeven de activiteiten (nog) niet te worden opgestart. Deze gaan overigens alleen
door als deze veilig en coronaproof kunnen plaatsvinden. Denk dan bijvoorbeeld
aan een digitale prijsvermelding of een raamziekenbezoek.
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 gewijzigde adres enkel doorgeven aan de gemeentegids. De gemeentegids wordt
echter uitgegeven door een externe organisatie (Akse Media) en niet door de gemeente 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 instantie uw gewijzigde adresgegevens doorgeven.

