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KERKBERICHTEN 

Zaterdag 23/5: om 17.00 uur in de kerk van Bladel, biechtgelegenheid. Om 17.30 

uur Eucharistieviering in de kerk in Bladel. 

Zondag 24/5: om 11.00 uur Eucharistieviering in de kerk in Bladel. Er zijn geen 

intenties.  

Mededelingen: 

 Met Hemelvaart is er een Mis-in-stilte op de vooravond in Hoogeloon om 

19.00 u en op Hemelvaartsdag in Casteren om 9.30 u en in Bladel om 

11.00 u. 

 Van 1-14 juni is de kerk van Hapert opengesteld van 9.00 tot 17.00 u, 

zodat mensen nog een laatste bezoek kunnen brengen. De laatste Mis in 

Hapert is op 14 juni om 11.00 u. Dit is een besloten viering. Als u daar bij 

wilt zijn, kunt u zich aanmelden bij de pastoor. Die bekijkt dan of en 

hoeveel mensen er aanwezig kunnen zijn, vanwege de coronamaatregelen. 

Om 12.00 u is er aansluitend een processie van Hapert naar Bladel, via het 

Jara bos, waarbij het H. Sacrament wordt overgedragen. U kunt zich langs 

de route opstellen op gepaste afstand. Om 13.00 u is er een afsluitend Lof 

met zegen in de kerk van Bladel. 

 Na 14 juni is er voorlopig geen zondagsliturgie in Hapert omdat Den Tref 

nog gesloten is. 

 Het kerkbestuur zoekt nog mensen die opslagruimte kunnen aanbieden 

voor de inventaris van de kerk van Hapert. Zij kunnen zich in verbinding 

stellen met de heer Pius Lemmens.  

 

BIBLIOTHEEK BLADEL GAAT WEER OPEN  

Bibliotheek Bladel is vanaf maandag 18 mei weer geopend. Op woensdag 6 mei 

kondigde premier Rutte aan dat alle bibliotheken weer open mogen. Bibliotheek De 

Kempen is blij dat ze met kleine stapjes weer opengaat voor publiek, maar is van-

wege het coronavirus genoodzaakt bepaalde maatregelen in te voeren. Ook Biblio-

theken hebben te maken met strenge afstands- en hygiëne eisen en worden zo in-

gericht dat het voor alle bezoekers én medewerkers veilig is.  

Openingstijden 

Bibliotheek Bergeijk, Bladel, Budel, Eersel, Reusel, Oirschot, Valkenswaard zijn 

van maandag tot en met vrijdag van 14:00 tot 17:00 uur geopend. Bibliotheek Ha-

pert en Maarheeze blijven voorlopig nog gesloten, daarvoor werkt Bibliotheek De 

Kempen nog aan een passende oplossing. Inwoners uit Hapert en Maarheeze zijn 

van harte welkom in één van de andere vestigingen. Wanneer en hoe deze vesti-



gingen openen, de openingstijden verruimen en wanneer andere activiteiten hervat 

worden is afhankelijk van de omstandigheden. Houd hiervoor de website van de 

Bibliotheek in de gaten. 

Belangrijkste regels 

De belangrijkste regels zijn vergelijkbaar met de maatregelen bij andere openbare 

plaatsen. Kom niet wanneer jij of iemand in je huishouden verkouden is of griep-

klachten heeft. Er mag maar een beperkt aantal mensen naar binnen. Houd ten alle 

tijden 1,5 meter afstand. Kom bij voorkeur alleen, maximaal met 1 ander persoon 

uit je huishouden. Kinderen tot 12 jaar moeten onder begeleiding van een volwas-

sene zijn. Let op: ook hier mogen maximaal 2 personen uit één huishouden tegelijk 

komen.  

Lenen, reserveren en inleveren  

De bibliotheek is alleen geopend voor het lenen en inleveren van boeken, tijd-

schriften en andere materialen. Alle werk- en studieplekken, zitplekken en de 

toiletten zijn gesloten. Koffie of thee zijn niet verkrijgbaar en kranten zijn niet 

beschikbaar.  

Lenen in de Bibliotheek kan alleen via de zelfservice, met gebruik van een Biblio-

theekpas. Reserveren via de website is mogelijk. Ook kunnen materialen weer in-

geleverd worden. Geleende materialen zijn verlengd tot en met 6 juni.  

Lid worden van de Bibliotheek kan via de website of in de vestiging tijdens de 

openingsuren. 

De Bibliotheek kijkt er naar uit om haar bezoekers weer (veilig) te begroeten. Ze 

vraagt iedereen die de Bibliotheek wil bezoeken de maatregelen thuis alvast te 

bekijken en vraagt iedereen zich hier aan te houden. De maatregelen zijn te raad-

plegen via de website: www.bibliotheekdekempen.nl/coronavirus  

Neem voor meer informatie contact op via info@bibliotheekdekempen.nl  of via 

085 77 33 200. 

 

AANVRAGEN LEERLINGENVERVOER SCHOOLJAAR 2020-2021 

Als u voor uw kind voor het komende schooljaar (2020-2021) een aanvraag wilt 

indienen voor leerlingenvervoer dan is het belangrijk dat u deze aanvraag vóór 1 

juni 2020 indient bij de gemeente Bladel.  

Dit aanvraagformulier kunt u downloaden op de website 

www.bladel.nl/leerlingenvervoer. Tevens kunt u, tijdens de openstellingstijden van 

het gemeentehuis, het aanvraagformulier ophalen bij de receptie van de gemeente 

Bladel. Indien u het aanvraagformulier vóór 1 juni indient, dan vindt besluitvor-

ming tijdig plaats voor het daaropvolgende schooljaar. Indien dit door omstan-

digheden later gebeurt, ontvangt u uiterlijk binnen 8 weken besluit over het leer-

lingenvervoer.  

Voor vragen kunt u contact opnemen per e-mail: leerlingenvervoer@bladel.nl. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 30 MEI A.S. INLEVEREN VOOR MAAN-

DAG 25 MEI A.S. OM 18.00 UUR IN DE BRIEVENBUS OF VIA MAIL:  

VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANET.NL  
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