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GEBEDSVIERINGEN IN DE POEL TE NETERSEL
In gemeenschapshuis de Poel te Netersel worden gebedsvieringen gehouden.
De datums van de eerstvolgende vieringen zijn:
• Zondag 23 oktober 2022: 10:00 uur
• Zondag 30 oktober 2022: 10:00 uur Allerzielen. In deze viering
denken we in het bijzonder aan degene die tijdens het afgelopen jaar van
ons zijn heen gegaan.
Intentie: Flip Michiels namens "oude vriendengroep van Hans"
• Zondag 13 november 2022: 10:00 uur
• Zondag 27 november 2022: 10:00 uur
Na de viering is er gelegenheid om samen koffie/thee te drinken. U bent van harte
welkom. U kunt ook een intentie opgeven voor een gebedsviering via de mail:
gebedsvieringnetersel@gmail.com of bij een van onze leden.
Gebedsvieringengroep Netersel.
COLLECTE NEDERLANDSE BRANDWONDEN STICHTING
Afgelopen week was de landelijke collecte voor de Nederlands Brandwonden
Stichting. Ook in Netersel zijn de collectanten huis aan huis geweest om een
bijdrage. En niet zonder succes.
In Netersel heeft de collecte het mooie bedrag van € 560,21 opgebracht. Een ieder
die hieraan bijgedragen hartelijk dank. Ook alle collectanten heel hartelijk dank
voor jullie inzet.
HEEMKUNDEKRING PLATELLA VILLA..
Fototentoonstelling: Toen en nu in beeld. 5 oktober - 6 december 2022
De huidige gemeente Bladel bestaat 25 jaar. Dat willen we als heemkundekring niet
ongemerkt voorbij laten gaan en vieren met een tentoonstelling.
We hebben 25 foto’s uit onze collectie gekozen uit Bladel, Casteren, Hapert,
Hoogeloon en Netersel, alle vijf de kerkdorpen van de gemeente Bladel. En we
hebben nieuwe foto’s gemaakt vanuit hetzelfde standpunt als de oude situatie. Zo
ziet u 25 foto’s van hoe het vroeger was en van hoe het er nu uitziet.
Er zijn foto’s te zien van pleinen en straatbeelden van vroeger. Ook markante gebouwen die er nu nog staan, maar ook die inmiddels verdwenen zijn.
We hopen met deze vergelijking van vroeger en nu een feest van herkenning te
bieden, maar ook van verassing en verwondering over de veranderingen die de
gemeente Bladel in de loop der jaren heeft ondergaan.
U kunt de tentoonstelling bezoeken in de Heemkamer van Pladella Villa aan de

Bleijenhoek 57 in Bladel op woensdagen van 10.00-12.00 en 14.00-16.00 uur en op
zondagen 16, 23, 30 oktober en 6 november van 14.00-16.00 uur.
De tentoonstelling is tot stand gekomen met subsidie van de gemeente Bladel.
Fotoboek Toen en nu in beeld
De 25 foto’s die u ziet tijdens de tentoonstelling komen uit het archief van de
Heemkundekring. Bij het kiezen van de foto’s kwamen we zoveel foto’s tegen die
de moeite van het presenteren waard waren, dat we besloten hebben een fotoboek
uit te brengen met ruim 50 foto’s, waaronder de 25 van de tentoonstelling.
Het boek is alleen te verkrijgen via intekening. Wilt u van tevoren het boek bekijken dan kunt u een proefdruk inzien tijdens de tentoonstelling. Hebt u interesse
in het boek, stuur dan een mailtje naar heemkundebladel@gmail.com, of noteer uw
gegevens op de intekenlijst die aanwezig is in de Heemkamer.
DAG VAN DE MANTELZORG OP DONDERDAG 10 NOVEMBER 2022
De gemeente Bladel wil alle mantelzorgers hartelijk bedanken voor hun waardevolle zorg met de jaarlijkse mantelzorgwaardering en -activiteit. De waardering
bestaat uit een cadeaukaart ter waarde van € 25,- die u bij alle aangesloten
ondernemers van Bladel Centrum en MKB Hapert naar eigen wens kunt besteden.
U kunt bijvoorbeeld kiezen voor een lekker hapje en/of drankje, een mooi cadeau,
een beautybehandeling of een bloemetje. Ook verzorgt gemeente Bladel in samenwerking met Cordaad Welzijn weer een heerlijke en vooral gezellige lunch voor
alle mantelzorgers van Bladel.
U bent van harte welkom!! Op donderdag 10 november 2022 in de nieuwe
MFA Hart voor Hapert.
12:00 uur Ontvangst met welkomstdrankje
12:15 uur Openingswoordje wethouder Davy Jansen
12:30 uur Heerlijke lunch
15:30 uur Einde
Hoe meld ik me aan voor deze Mantelzorg-lunch op 10 november 2022?
Stuur een mailtje naar infozorgwelzijn@cordaadwelzijn.nl of bel op maandag of
vrijdagochtend naar het infopunt Zorg en Welzijn 0497 – 72 16 21. Aanmelden kan
nog tot en met 26 oktober!
Hoe meld ik me aan voor de mantelzorgwaardering ? Kijk op
www.bladel.nl/mantelzorgwaardering en vul het webformulier in.
PC-55.
Omdat de PC-55 niet meer in het buitengebied bezorgd wordt, liggen er bij Harrie
van Hoof, fietsenzaak, Hoeve 1 exemplaren van de PC-55 voor mensen uit het
buitengebied. U vindt de krant in een krat onder de wekelijkse exemplaren van het
dorpskrantje. U kunt er gratis een PC-55 meenemen.
COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 29 OKTOBER .A.S. MOET UITERLIJK OP
MAANDAG 24 OKTOBER A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF
ZIJN AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL

