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KBO NETERSEL.
Op 22 september houdt de KBO voor haar leden de jaarvergadering. Aanvang om
14.00 uur in de Poel.
Vanwege de corona maatregelen is er maar beperkte ruimte. Aanmelden tot 19
september op telefoonnummer 06 13568246.
KERKBERICHTEN.
Zaterdag 18/9: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Petrus
Josephus van den Hout, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen.
HALLO NETERSEL,
Onze school in Oostelbeers dreigt te gaan sluiten in 2022. Dan moeten ongeveer
100 kinderen naar een andere basisschool. Dat vinden wij niet lief, want er is nu
nog geen goed alternatief. Wij willen gewoon een eigen school in ons dorp, net als
bij jullie in Netersel!
Een van de alternatieven is om een eigen school op te richten in ons dorp. Daarom
wordt kindcentrum de Beuk opgericht; een moderne, openbare basisschool van
groep 1 t/m 8. Natuurlijk zijn ook kinderen uit andere dorpen welkom.
Hier hebben we wel jullie hulp bij nodig. Om de school te kunnen starten hebben
we namelijk 94 ouderverklaringen nodig van ouders van kinderen die op 1 november van dit jaar 2, 3 of 4 jaar oud zijn en in o.a. Netersel wonen.
Natuurlijk komt een groot deel van de ouderverklaringen uit Oostelbeers. Maar
onvoldoende om aan deze eis te voldoen. Wij hopen daarom op steun van ouders
uit omliggende dorpen zoals Netersel.
Met een ouderverklaring geef je bij de overheid (duo) aan dat je het initiatief van
kindcentrum de Beuk steunt. Deze digitale krabbel is geen inschrijving, je zit
nergens aan vast. Wil je meer weten, of wil je de ouderverklaring ondertekenen?
Kijk dan op www.kcdebeuk.nl of neem contact op via info@kcdebeuk.nl.
Meteen tekenen? Dat kan via deze link: https://duo.nl/apps/initiatief-nieuwescholen/index.html#/gegevens/79.
Heel erg bedankt namens de Oostelbeerse kinderen en actiegroep onderwijs
Oostelbeers.
WORLD CLEANUP DAY 18 SEPTEMBER 2021
Zwerfafval staat bij veel Nederlanders in de top drie van de grootste ergernissen.
Het zorgt voor een rommelig straatbeeld, is schadelijk voor dieren en het milieu en
leidt tot veel ergernis en gevoelens van onveiligheid. Bovendien kost het opruimen
erg veel geld.

De gemeente Bladel zet zich op diverse vlakken in om de gemeente schoon te houden. Dit doen ze door voldoende afvalbakken te plaatsen, deze tijdig te ledigen en
regelmatig de openbare ruimte schoon te maken. De gemeente richt zich ook op
educatie, voorlichting en ondersteuning bij participatie.
Maar ze willen meer doen om buurten zwerfafvalvrij te maken. Iedereen kan daar
een bijdrage aan leveren. Op zaterdag 18 september 2021 doen verschillende verenigingen en groepen buurtbewoners mee aan World Cleanup Day. Ook schoolkinderen komen in actie om de buurt rond hun school zwerfafvalvrij te maken.
Wilt u ook zelf aan de slag gaan? Word ZAPper!
‘ZAPper’ is een afkorting voor Zwerf-Afval-Pakker. ZAPpers zijn inwoners van de
gemeente die vrijwillig zwerfafval opruimen in de openbare ruimte, bijvoorbeeld
als ze een rondje lopen of de hond uitlaten.
Wilt u ook ZAPper worden? Stuur een mailtje naar teamschoon@debries.eu met als
onderwerp ‘ZAPper worden’. Geef hierin in ieder geval de volgende informatie:
• voor- en achternaam
• adres
• telefoonnummer
• e-mailadres waarop u graag benaderd wil worden
Als u ook gezinsleden aan wilt melden (bijvoorbeeld uw partner), benoem hen dan
ook in uw mailtje. Als u nog vragen hebt, kunt u deze er ook inzetten. Meer
informatie is te lezen op onze website: www.bladel.nl/zwerfafval-en-zappen.
GGD-BZO: WIJZIGINGEN BIJ VACCINEREN EN TESTEN
Inwoners hoeven voor een test zonder afspraak alleen een identiteitsbewijs
(paspoort, rijbewijs of ID-kaart) mee te nemen en een mondkapje. Graag uiterlijk
een half uur voor sluitingstijd aanwezig zijn.
Overzicht test- en vaccinatielocaties in de regio:
Testen
•
Eersel: Mortelveld, Kuilenhurk, 5521 EN Eersel
Maandag t/m zondag 9.00 – 15.00 uur
•
Eindhoven: Antoon Coolenlaan 5, 5644 RX Eindhoven
Maandag t/m zondag 9.00 – 17.00 uur
•
Helmond: Parkeerplaats sporthal De Braak, Wethouder
Ebbenlaan 30, 5703 HV Helmond
Maandag t/m zondag 9.00 – 17.00 uur
Vaccineren
•
Eindhoven: Indoor Sportcentrum, Theo Koomenlaan 1, 5644 HZ
Eindhoven
Geopend van 9-17 uur op maandag, woensdag, vrijdag en zondag
•
Helmond: Haverdijk 11, 5704 RC Helmond
Geopend van 9-17 uur op dinsdag, donderdag en zaterdag
COPIJ INLEVEREN VOOR MAANDAG 20 SEPTEMBER OM 18.00 UUR A.S.

