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KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 30/1: om 19.00 uur gebedsdienst voor het welzijn van de parochie. 

Mededelingen: 

• De opbrengst van de Adventsactie bedraagt € 1095,50. 

• Dinsdag 2 februari vieren we Maria Lichtmis met een gezongen Mis om 

8.30 uur in Bladel en een lichtprocessie. 

• Op woensdag 3 februari wordt de Blasiuszegen gegeven voorafgaand aan 

de Mis van 8.30 u in Bladel en na de Mis van 9.15 u in Casteren. 

 

DOKTER LEESPLEZIER: ONLINE SPREEKUUR 

Kinderen lezen steeds minder. Dat is zorgwekkend, want steeds meer kinderen 

verlaten de middelbare school met een taalachterstand. Het is een uitdaging om te 

zorgen dat kinderen voldoende lezen, maar vooral ook plezier beleven aan lezen. 

Kinderen en ouders kunnen normaal gesproken in de Bibliotheek terecht voor 

persoonlijk leesadvies, vragen en tips op het gebied van (voor)lezen en hulp bij het 

kiezen van het juiste (digitale) boek.  

Nu dit door lockdown niet mogelijk is, biedt de Bibliotheek wekelijks een gratis 

online spreekuur. Hier kun je advies inwinnen. Bijvoorbeeld over je kind motiveren 

te lezen of de juiste aanpak voor kinderen met dyslexie of andere leesproblemen. 

Ook helpt de Bibliotheek kinderen graag met het vinden van het juiste boek, zodat 

ze met plezier lezen, en niet omdat het moet. Iedereen is welkom bij deze spreek-

uren, je hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. Kijk voor meer informatie en 

aanmelden op deze website: www.bibliotheekdekempen.nl/dokterleesplezier 

 

GRATIS ONLINE MASTERCLASS VOOR OUDERS VAN KINDEREN MET 

AUTISME OF AD(H)D  

Bibliotheek de Kempen organiseert op maandagavond 8 februari een gratis online 

masterclass van Nicole Hoogenboom. 

Weer was de dag niet gegaan zoals ik mij had voorgenomen bij het opstaan. We 

waren weer van de ene ruzie in de andere strijd beland, mijn geduld was op en ik 

wist oprecht niet meer hoe ik nu nog eten op tafel kon krijgen. En uiteindelijk 

belande zelfs dat eten voor een groot gedeelte op de grond. Ik wist niet meer wat ik 

nog moest doen en proberen kon om deze dag tot een goed einde te krijgen.  

Uiteindelijk, sinds een aantal jaren, is het mij dankzij veel hulp, energie, gesprek-

ken en coaching gelukt om weer de moeder voor mijn kinderen te kunnen zijn waar 

zij recht op hebben. Maar wat heeft dat mij veel tijd en vooral heel veel verdriet 

gekost. Verdriet dat mij bespaard had kunnen worden als er toen adequate hulp was 

http://www.bibliotheekdekempen.nl/dokterleesplezier


geweest voor mij en voor ons gezin. Om andere ouders te kunnen geven wat ik zelf 

ook zo nodig had, heb ik mij gespecialiseerd in coaching van ouders met een kind 

met een autismespectrumstoornis en/of AD(H)D. 

Is dit verhaal herkenbaar en heb je een kind met autisme of AD(H)D? Dan is deze 

online masterclass absoluut iets voor jou. Je krijgt veel informatie en tips die die je 

meteen in je eigen situatie kunt inzetten. De masterclass wordt gegeven door Nicole 

Hoogenboom, begeleider bij autisme en ADHD (www.nhbc.nl) 

De masterclass is op maandag 8 februari om 20.00 uur en wordt online gegeven via 

ZOOM. Er zijn geen kosten aan verbonden. Aanmelden kan via de agenda van 

www.bibliotheekdekempen.nl Je krijgt dan een bevestiging en op 8 februari ont-

vang je de link om deel te nemen en een handleiding voor het gebruik van ZOOM.  

Ben je nog niet bekend met online bijeenkomsten? Volg dan online DigiHulp van 

Bibliotheek de Kempen en krijg alle uitleg van een van onze medewerkers.   

 

BEKENDMAKINGEN OVER UW BUURT? ZO WEET U ERVAN! 

De overheid biedt haar diensten en berichten steeds vaker online aan. Een ont-

wikkeling die in de huidige samenleving niet meer weg te denken is. Ook de 

gemeente Bladel plaatst al zijn officiële bekendmakingen online. U hebt  de 

mogelijkheid om via de e-mailservice of app van ‘Over uw buurt’ continu op de 

hoogte te blijven van berichten van de overheid. Zo bent u niet meer afhankelijk 

van de bekendmakingen die de gemeente in de PC55 publiceert. Ook krijgt u op 

deze manier enkel de bekendmakingen te zien die invloed hebben op uw directe 

omgeving. 

Hoe werkt e-mailservice? 

U kunt zich inschrijven via de website www.overuwbuurt.overheid.nl. Kies voor 

‘e-mailservice’ als u zich hiervoor wilt abonneren. U ontvangt dan besluiten die 

door de gemeente of andere overheidsinstanties gepubliceerd worden. 

1. Vul uw e-mailadres en uw postcode in; 

2. Kies welke informatie u graag wilt ontvangen. U kunt kiezen uit ‘Rondom een 

adres’, ‘Voorlichting’, ‘Bestemmingsplannen’ en ‘Voorschriften en Beleid’. U kunt 

ook kiezen om slechts bepaalde mededelingen te ontvangen; klik dan op het 

plusteken; 

3. Kies binnen welke straal van uw adres u informatie wilt ontvangen; 

4. Kies van welke overheidsinstantie u graag berichten wilt ontvangen; 

5. Controleer de gegevens en bevestig. 

Geen e-mailservice, maar wel graag informatie? 

Dan kunt u ook de ‘Over uw buurt’ app downloaden. Deze kunt u vinden in de App 

Store en op Google Play. U kunt inzoomen op de kaart en op die manier alle 

recente bekendmakingen uit uw omgeving zien. 

Daarnaast kunt u op de website www.overuwbuurt.overheid.nl ook direct zoeken 

naar vergunningen, besluiten en nieuwe regelgeving uit uw buurt. Het gaat hier om 

publicaties van de afgelopen twee maanden. Oudere berichten kunt u vinden op 

www.officielebekendmakingen.nl.  

http://www.nhbc.nl/
http://www.bibliotheekdekempen.nl/
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