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KERKBERICHTEN.
Zaterdag 30/10: om 19.00 uur gebedsdienst. We vieren in Netersel Allerzielen op
zaterdag 30/10: om 19.00 uur in de gebedsdienst : de intentie is voor alle overleden
parochianen van de afgelopen 2 jaar!
Dinsdag 2/11: om 19.00 uur in Bladel in de kerk mmv herenkoor. Een centrale
mis; in de andere kerken worden de overledenen genoemd bij de voorbede in de
weekendviering
Mededelingen:
• Ouders die hun kind willen opgeven voor de Eerste Communie, kunnen
dat tot 1 november doen. Het aanmeldformulier is te vinden achterin de
kerken.
• Maandag 1 november vieren we het hoogfeest van Alle Heiligen, een
verplichte feestdag voor katholieken. Er is dan een H. Mis om 8.30 uur en
om 19.00 uur in Bladel. Dezelfde tijden gelden voor Allerzielen, op
dinsdag 2 november.
BUURTLUNCH:
Maandag 1 november willen we weer gezamenlijk aan tafel voor de lunch.
Inloop vanaf 12.00 uur Om 12.15 uur wordt de soep opgeschept. Hoofdzaak is een
gezellig samenzijn.
U bent gewoon van harte welkom mits u geen klachten heeft; keelpijn, hoesten,
koorts dan willen we graag dat u thuisblijft.
Kosten: deelnemers vanaf 12 jaar een bijdrage van € 2.50 en € 1.- voor een meeetend kind onder de 12 jaar. Graag indien mogelijk gepast betalen.
Heeft u vervoer nodig? Bel dan met 06-53473972. Bel ook voor meer informatie of
nog vragen dit telefoonnummer. Bij geen gehoor: spreek een boodschap in dan
wordt u zo snel mogelijk teruggebeld.
Hopelijk zien we u maandag 1 november om 12.00 uur in de Poel.
Buurthulp Netersel.
VOORTGANG CPO DE BRINK
Het is al enige tijd geleden dat we via de van Aalsten tot Goor de voortgang van
ons project hebben gemeld.
Na de zomer zijn we weer voor het eerst bij elkaar gekomen en hebben we onze
overleggen opgepakt. Dus we hopen Netersel de komende tijd weer regelmatig via
de van Aalsten tot Goor op de hoogte te kunnen houden.
Hierbij de laatste stand van zaken:

•

We hebben met de stedenbouwkundige die in opdracht werkt van de
gemeente overeenstemming over de planologie (indeling van het perceel,
de verdeling van bouwblokken, parkeerplaatsen, ed.).
• Deze plannen zijn inmiddels toegelicht aan de buurt.
• Graag willen wij bij de komende dorpsraad vergadering op 20 december
de plannen toelichten.
• Met de architect werken we verder aan het voorlopig ontwerp (wat wordt
de indeling van de huizen, waar komen de ramen en de deuren?). Maar
ook: hoe vormen we een geheel met de authenticiteit van het plein.
• Verder zijn we bezig met verschillende onderzoeken. Flora en fauna,
stikstofbepaling en andere milieuaspecten zijn goed gekeurd. Nu gaan we
opdracht geven voor een vervolgonderzoek archeologisch onderzoek.
CPO de Brink, voorzitter Ben Maas, secretariaat Wies Vissers.
MANTELZORGACTIVITEITEN VOOR DE DAG VAN DE MANTELZORGER
Op 10 november is het Dag van de Mantelzorg! Op deze dag is er extra aandacht
voor de 5 miljoen mantelzorgers in Nederland. Door heel het land worden er activiteiten georganiseerd om mantelzorgers te bedanken.
Zorgt u langdurig en intensief voor een ander? Dan bent u één van de 5 miljoen
mantelzorgers en verdient u het om ook eens in het zonnetje gezet te worden.
Daarom nodigen de gemeente Bladel en WélCordaad u uit om naar de mantelzorgactiviteit te komen. Tijdens deze activiteit kunt u even ontspannen en lotgenoten
ontmoeten.
Er zijn twee activiteiten waaruit u kunt kiezen:
10 november: een theatervoorstelling van cabaretier Sem van de Borne
Sem van den Borne heeft het op het podium graag over het dagelijks leven. Zittend
achter zijn piano bekijkt hij de wereld met een flinke korrel zout. Herkenbaar en
dichtbij!
Op woensdag 10 november 2021 in Den Herd van 19:30 – 23:00 uur
11 november: een lunch met een tafelgoochelaar
Geniet van een lekkere lunch terwijl een tafelgoochelaar u vermaakt met bijzondere
trucs!
Op donderdag 11 november 2021 in Den Herd van 12:30 – 15:30 uur
U kunt zich aanmelden door een mail te sturen naar:
infozorgenwelzijn@welzijndekempen.nl. Vermeld hierbij uw naam, degene voor
wie u zorgt en aan welke activiteit u deel wilt nemen. Opgeven kan tot en met
donderdag 4 november.
Hopelijk tot dan!
OPENINGSTIJD GEMEENTEHUIS .
Op donderdag 11 november 2021 is het gemeentehuis van Bladel geopend tot
13.00 uur, ’s middags is het gemeentehuis gesloten. Ook telefonisch is de gemeente
enkel ’s ochtends bereikbaar.

