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VASTENACTIE 2021 THEMA: WERKEN AAN JE TOEKOMST
Een kans bieden op vervolgonderwijs
In Nederland vinden we het vanzelfsprekend dat alle kinderen naar school gaan,
studeren of een beroep leren. Een goede opleiding hebben we immers nodig om een
baan te vinden en je eigen geld te verdienen. Tegenwoordig volgt wereldwijd 91
procent van alle kinderen basisonderwijs. Dat is een enorme vooruitgang, want in
2000 was dat nog maar 54 procent. Vooral voor vrouwen en meisjes, die in ontwikkelingslanden vaak worden uitgesloten van onderwijs, is dat een grote verbetering.
Helaas krijgen jongeren in veel ontwikkelingslanden nog niet de kans om na de
basisschool verder te leren. Daarom ondersteunt Vastenactie dit jaar projecten die
jonge mensen de kans bieden op vervolgonderwijs of hulp bij het starten van een
eigen bedrijfje. De afgelopen drie jaar volgden al meer dan vierduizend mensen een
beroepsopleiding met hulp van Vastenactie. Tijdens de Vastenactie-campagne 2021
willen we nog veel meer mensen een steuntje in de rug geven om hen te helpen een
zelfstandig bestaan op te bouwen, zodat ze voor zichzelf en hun familie kunnen
zorgen én een rol kunnen spelen in hun gemeenschap.
In de komende weken kunt u hier meer lezen over het thema van de Vastenactie.
(U kunt doneren via IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag)
KERKBERICHTEN.
Zaterdag 20/2: om 19.00 uur gebedsdienst. De intentie is voor het welzijn van de
parochie.
ONLINE ENERGIEWORKSHOPS VOOR IEDEREEN DIE ZIJN HUIS WIL
VERDUURZAMEN
Bibliotheek de Kempen organiseert in samenwerking met KempenEnergie
OnlineEnergieWorkshops. Tijdens deze workshops komt telkens één thema
aanbod, zoals isolatie, ventilatie, de warmtepomp, elektrisch rijden en (collectieve)
zonnedaken. Er is volop ruimte voor het stellen van vragen. De thema-workshops
worden afgewisseld met een workshop met het algemene onderwerp 'verduurzaming van je woning' waarbij vragen van de deelnemers centraal staan. De EnergieGidsen van KempenEnergie geven de workshops en delen tips en informatie.
De eerste OnlineEnergieWorkshop is op donderdag 25 februari van 20.00 – 21.30
uur met het thema ‘isoleren’ en daarna om de week op dinsdag of donderdag. De
workshops worden aangeboden via het online platform Zoom. Deelnemen kan dus
gewoon vanuit huis. Op de bank of aan tafel, je hoeft de deur niet uit! Een online
workshop doen we met een kleine groep, dit biedt mogelijkheden om met anderen

in gesprek te gaan en ervaringen uit te wisselen. Het beloven dus interessante en
dynamische avonden te worden.
Via de agenda van www.bibliotheekdekempen.nl kunt u zich aanmelden voor deze
workshops. Er zijn geen kosten aan verbonden. Je ontvangt op de dag van de workshop de link om deel te nemen en een handleiding voor het gebruik van ZOOM.
Ben je nog niet bekend met online bijeenkomsten? Volg dan online DigiHulp van
Bibliotheek de Kempen en krijg alle uitleg van een van onze medewerkers.
Aanmelden hiervoor kan via de website van de Bibliotheek.
CARNAVAL.
Van de week is bij on de Prins en Prinses op bezoek geweest,
Dat was voor ons echt een feest.
Nog nooit was er bij ons eerder een Prins of Prinses binnen geweest.
De Prins en zijn gemalin hebben er van genoten, maar wij nog het meest.
Hopelijk (tussen haakjes) is het voor herhaling vatbaar,
Maar dan wel met een ander Prinsenpaar.
Helaas moesten ze vroeg op stok, want ook het Prinselijk paar moest zich houden
aan de avondklok.
O ja, nog één ding, zaterdagavond hebben we ook genoten van jullie uitzending.
De uitzending van RTL-4, SBS-6 of KRO, waren ten opzichte van jullie maar zozo.
Het Prinsenpaar maakte onder leiding van Ron de prijzen bekend,
Heel leuk, al was het zonder ton.
De kwis werd heel leuk gepresenteerd door de raadsleden,
Volgens mij is heel Netersel door dit alternatief heel tevreden.
Wij vonden het in ieder geval gaaf, daarom voor de Buntstèkers een driewerf alaaf.
Een dankbaar ouderpaar.
NETERTOCHT! EEN KEER WAT ANDERS DAN ACHTEROM.
De speur-wandel-tocht rondom Netersel voor iedereen die overweg kan met
wandelschoenen en een smartphone. Met dank aan Wim, Tim, Miel, Sarah, Kiki,
Daan, Daan, Annelies, Stef, Henk en Hilde.
Start en finish bij De Poel Nodig: wandelschoenen en smartphone (tbv QRcodes)
Meer vertellen we niet. Veel Plezier! Vind je de tocht leuk en wil je ook mee doen?
Dat kan! Meld je aan bij een van ons.
Carolien Michiels, Ed Buylinckx, Julia Tils, Rick van Beers en Corien Snijder
MILITAIRE OEFENING
Van 8 t/m 12 maart 2021 is er een militaire oefening in de gemeente Bladel. De
oefening wordt gehouden in het kader van opleiding voor militairen van de Koninklijke Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen getraind
worden in het uit handen blijven van de tegenstander in vijandelijk gebied. Men zal
hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen. Tevens worden de COVID-19 regels
In acht genomen tijdens de gehele oefening.

