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KERKBERICHTEN. 

Woensdag 12/5: om 19:00 uur Gebedsdienst 

Zaterdag 15/5: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intentie is voor: Petrus Jo-

sephus van den Hout, echtgenote en overleden familieleden 

Mededeling: 

• De kosten van een misintentie bedragen € 11,-. Als u die aanvraagt houd 

dan rekening met een termijn van 2 ½  week voor publicatie. 

 

BEVOLKINGSONDERZOEK BORSTKANKER: HET ONDERZOEKSCEN-

TRUM STAAT IN BLADEL 

Vanaf medio juni staat het mobiele onderzoekscentrum voor het bevolkingson-

derzoek borstkanker in Bladel. Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het 

bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk stilgelegd. Inmiddels zijn verschillende 

maatregelen genomen om gefaseerd en veilig te kunnen screenen binnen de 

COVID-richtlijnen.  

Borstkanker, je kunt er niet vroeg genoeg bij zijn  

Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. De meesten zijn ouder dan 50 jaar. 

Daarom krijgen alle vrouwen van 50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor het 

bevolkingsonderzoek borstkanker. Dankzij dit gratis bevolkingsonderzoek over-

lijden jaarlijks tussen de 850 en 1075 vrouwen minder aan borstkanker. 

Mammografie 

Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s van beide borsten, een 

mammografie. Bij het maken van de röntgenfoto worden de borsten samengedrukt 

om de foto goed te kunnen beoordelen. Het onderzoek wordt uitgevoerd door hier-

voor opgeleide screeningslaboranten. Twee screeningsradiologen beoordelen de 

röntgenfoto’s en zoeken naar verdachte afwijkingen. 

Coronavirus 

Vanwege het coronavirus zijn verschillende maatregelen genomen om veilig te 

kunnen screenen binnen de COVID-richtlijnen. Daardoor kunnen het bevolkings-

onderzoek en de aansluitende zorg veilig en met goede kwaliteit worden georga-

niseerd. 

Uitnodiging komt tijdelijk later  

Voorlopig is het niet mogelijk om vrouwen elke 2 jaar uit te nodigen voor het 

bevolkingsonderzoek borstkanker. Dit komt door een tekort aan personeel. Door 

het coronavirus is de vertraging in het uitnodigen nog groter geworden. Daarom is 

besloten de periode tussen twee uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal 

3 jaar. Het later uitnodigen zal enkele jaren duren. Als de COVID-19-maatregelen 



voorbij zijn en we voldoende nieuwe medewerkers hebben opgeleid, kunnen we 

onze cliënten weer iedere 2 jaar uitnodigen.  

Vrouwen uit Bladel met de postcodes 5531, 5532 en 5534  worden voor deze ronde 

van het bevolkingsonderzoek uitgenodigd. Het onderzoekscentrum is van begin 

juni tot en met eind juli 2021 te vinden op de Varkensmarkt, achter winkelcentrum 

Posthof, Varkensmarkt 4, 5531 BT in Bladel.  

Meer informatie 

Onze informatielijn is op werkdagen tussen 9.00 en 17.00 uur bereikbaar via tele-

foonnummer 088 00 01 330. Meer informatie over het bevolkingsonderzoek borst-

kanker vindt u op www.bevolkingsonderzoeknederland.nl. Hier vindt u ook infor-

matie over het coronavirus. 

 

40-JARIGE OVERLAST AAN DE HOEVE IN NETERSEL WORDT EINDE-

LIJK AANGEPAKT! 

Het overgrote deel van de bewoners van de Hoeve in Netersel is blij 

 

- Blij dat het college van burgemeester en wethouders eindelijk een besluit 

heeft genomen betreffende de gewenste reconstructie van de Hoeve. 

- Blij dat dit middels een zorgvuldig proces van inspraak (o.a. middels de 

dorpsraad) en besluitvorming tot stand gekomen is. 

- Blij dat de verkeersveiligheid verbeterd gaat worden. 

- Blij dat de leefbaarheid verbeterd gaat worden. 

- Blij dat we dan verlost zullen worden van de grote overlast van geluid, 

trillingen en schade aan woningen. 

- Blij dat hiermee voldaan wordt aan de uitgangspunten die door de 

dorpsraad zijn opgesteld aan het begin van dit traject. 

- Blij dat de gemeente de bewoners laat meedenken in de herbestemming 

van een deel van de kasseien, waarmee een stuk cultuur historie bewaard 

blijft.  

 

Wij kijken uit naar een periode zonder overlast, met verbetering van verkeersvei-

ligheid en leefbaarheid. 

De blije bewoners van de Hoeve – in Netersel 

 

LET OP! OPLICHTERS ACTIEF! 

De gemeente Bladel krijgt van inwoners en ondernemers signalen dat zij worden 

benaderd door een bedrijf dat, ten onrechte, beweert namens de gemeente Bladel 

advertenties te werven voor het gemeentemagazine. Ook vragen deze bedrijven 

hoge prijzen voor een vermelding in de adressenindex (achterin het magazine).  

De officiële gemeentegids wordt verzorgd en uitgegeven door Akse Media. Zij zijn 

momenteel nog niet begonnen met het werven van advertenties voor de gemeen-

tegids. Bovendien is voor ondernemers en verenigingen uit de gemeente Bladel een 

vermelding in de adressenindex gratis. Mocht u worden benaderd, vraag dan om 

identificatie en neem contact op met de gemeente Bladel of Akse Media.  

http://www.bevolkingsonderzoeknederland.n/

