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HULP IN NOOD. 

Helaas gaat Netersel Kermis dit jaar door corona voor het 2e jaar niet door, dus ook 

geen Rad van fortuin van HULP IN NOOD. 

Wij hoopten dit jaar jullie tijdens de kermis blij te kunnen maken met een zak chips 

of met het uitzoeken van een hoofdprijs, maar helaas zal dat niet kunnen.  

Het is dan wel coronacrisis, maar dit wil niet zeggen dat HULP IN NOOD niet 

actief is. Wij, van de stichting Hulp in Nood Bladel / Netersel, vinden het super om 

ondanks alles, de bewoners toch van een kleine attentie te kunnen voorzien als 

steuntje in de rug, ondanks dat we geen inkomsten hebben van de kermis. 

Het zou fijn zijn als jullie gewoon adressen doorgeven van degenen die een attentie 

verdienen. Daar zullen wij dan graag voor zorgen.  

HULP IN NOOD wenst iedereen een goede gezondheid! Zorg goed voor elkaar en 

voor jezelf.  

Hulp in Nood Bladel en Netersel, Jan Castelijns 013-5092075. 

 

KERKBERICHTEN. 

Hoogfeest van de Drie-Eenheid. Zaterdag 29/5: om 19.00 uur gebedsdienst. 

De intentie is ter ere van de H.. Maagd Maria 

Mededelingen: 

• Als u een misintentie opgeeft doe dat dan aub via de telefoon, mail of post 

en niet via een mededeling op het bankafschrift. Omdat we een grote 

parochie zijn met veel verschillende bankrekeningen is de kans groot dat 

die gemist wordt. 

 

‘SPUURTOCHT’ PUUR POPORKEST ZONDAG 11 JULI 

Nu de maatregelen weer iets meer toelaten is PUUR Poporkest de eerste die weer 

van zich wil laten horen in Netersel. Over het concept is lang nagedacht, maar we 

zijn eruit! Het wordt een muzikale ‘sPUURtocht’! Verspreid door Netersel zal er 

door de leden muziek gemaakt worden en zijn er letters te verdienen. Van de 

(juiste) letters kan uiteindelijk een zin gevormd worden. De tocht is bedoeld voor 

iedereen; jong, oud en alles wat daar tussen zit. Naast muziek en gezelligheid 

zorgen wij ook voor een natje en een droogje. Noteer nu alvast de datum: zondag 

11 juli 2021. Meer info volgt. 

 

PODIUM 10. 

Vanaf 17 mei jl. maakt Podium10 uit Bladel deel uit van het taalnetwerk van 

DigiTaalhuis De Kempen. 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of 



rekenen. Hierdoor lopen zij regelmatig tegen problemen aan op het gebied van 

geld, werk, gezondheid en gezinsleven. In regio De Kempen betreft dit ruim 9.000 

volwassenen. In 2017 hebben gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De 

Mierden het convenant ‘Versterking Basisvaardigheden Kempengemeenten’ on-

dertekend. Nu is ook Podium10, het muziekpodium van de Kempen voor talent-

ontwikkeling, toegetreden als partner bij dit netwerk dat steeds meer laaggelet-

terden bereikt en helpt. 

Het DigiTaalhuis 

Het DigiTaalhuis is een initiatief van de lokale gemeente, WelCordaad, Stichting 

Lezen & Schrijven, Ster College en Bibliotheek De Kempen. Samen zetten zij zich 

in om laaggeletterdheid te bestrijden. In 2017 opende het eerste DigiTaalhuis in 

Bergeijk, in 2020 volgden het DigiTaalhuis Bladel en Reusel-De Mierden. Ook de 

gemeente Eersel is aangesloten en opent officieel in september dit jaar. Sinds de 

oprichting sloten er al verschillende nieuwe partners aan.  

Alle hulp is welkom 

Het DigiTaalhuis is altijd op zoek naar nieuwe partners om het netwerk te 

vergroten en naar enthousiaste vrijwilligers die anderen willen helpen. Hiervoor 

kan men contact opnemen met Macha Mathijssen, Coördinator DigiTaalhuis 

Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden, telefoon: 06-3359 0936 of per e-

mail via: m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl 

Wil je zelf meer weten om aan de slag te gaan?  Of ken je iemand in je omgeving 

die hulp kan gebruiken? Kijk dan op de website: www.digitaalhuisdekempen.nl of 

bezoek de Facebookpagina: https://www.facebook.com/DigiTaalhuis.  

 

BIBLIOTHEEK DE KEMPEN WEER OPEN! 

Vanaf donderdag 20 mei zijn de deuren van de bibliotheken weer open. Het kabinet 

heeft Bibliotheken op verzoek van de Tweede Kamer toegevoegd aan stap 2 van 

het heropeningsplan. De voorwaarden zijn best streng. Kijk voor een bibliotheek-

bezoek daarom altijd even op de website van Bibliotheek De Kempen: 

www.bibliotheekdekempen.nl 

De openstelling gaat echter wel gepaard met een beperking op het aantal bezoekers 

van 1 op 25m2. “Dit betekent voor onze vestigingen dat we slechts een beperkt 

aantal bezoekers tegelijkertijd mogen ontvangen. Het maximale aantal bezoekers 

wordt gemanaged via de winkelmandjes, die onze bezoekers nog wel kennen van 

vorig jaar.” De overige veiligheidsregels zijn te vergelijken met de werkwijze bij de 

terrassen. Bezoekers laten hun persoonsgegevens achter aan de deur. Nadat ze 

bevestigen dat ze klachtenvrij zijn krijgen ze toegang tot de Bibliotheek. Voor extra 

toelichting, de maatregelen en openingstijden verwijzen wij je graag door naar onze 

website www.bibliotheekdekempen.nl.  

 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 5 JUNI A.S. MOET UITERLIJK OP MAAN-

DAG 31 MEI A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN AANGE-

LEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL.  

mailto:m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl
http://www.digitaalhuisdekempen.nl/
https://www.facebook.com/DigiTaalhuis
http://www.bibliotheekdekempen.nl/
http://www.bibliotheekdekempen.nl/
mailto:VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

