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VASTENACTIE 2021 THEMA: WERKEN AAN JE TOEKOMST 

Een praktijkvoorbeeld van ‘werken aan je toekomst’ 

Van Patrick Siluyele (23) uit het noorden van Zambia was de vader overleden en 

zijn moeder kon niet voor de kinderen zorgen. Toch heeft Patrick in een weeshuis 

van de zusters van de Heilige Harten de kans gekregen om het vak van kleermaker 

te leren. Nu kan hij niet alleen voor zichzelf en zijn moeder zorgen, maar geeft hij 

in zijn vrije tijd naailes aan mensen met een beperking. Hij zegt daarover: “Iemand 

heeft mij zijn kennis en vaardigheden bijgebracht. Nu wil ik op mijn beurt anderen 

helpen, zodat ook zij straks voor zichzelf kunnen zorgen”.  

Wat kan uw bijdrage betekenen voor jongeren zoals Patrick? Een technisch leer-

boek kost € 1,20. Wilt u een hele klas ondersteunen met leerboeken dan kost dit 

€ 24,00. En een beroepsopleiding van 1 jaar voor monteur, lasser of kleermaker 

kost € 200,00.  

We hopen dat we mogen rekenen op uw steun, zodat jongeren kunnen werken aan 

hun toekomst. 

(U kunt doneren via IBAN NL21 INGB 0000 005850 Vastenactie Den Haag) 

 

KERKBERICHTEN 

Zaterdag 6/3: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Sjef Hooyen, 

Jos, Corrie en Martien 

Mededelingen: 

• Op de 2e, 4e en 6e zondag van de vastentijd zal er gecollecteerd worden 

voor ons vastenproject. Zaterdag 13 maart zal in Hoogeloon de film 

vertoond worden die bij het project hoort, na de Mis van 19.00 uur. 

• Op vrijdagmiddagen om 15.30 uur zijn kinderen welkom om te zingen in 

het zaaltje in Bladel, o.l.v. Jacques Lemmens, ter voorbereiding op 

Palmzondag. 

• Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot het Jaar van St. Jozef. Daarom 

nodigen we u uit om op het Hoogfeest van St. Jozef, vrijdag 19 maart, 

naar een speciale viering te komen in de kerk van Bladel om 19.00 uur. Er 

zullen tafels in de kerk staan waarop mensen een beeldje van St. Jozef 

kunnen plaatsen dat hun dierbaar is. Of een afbeelding. Er zitten vaak 

mooie verhalen achter St. Jozefbeelden. We sluiten de avond af met een 

Lof ter ere van St. Jozef. 

 

NIEUWE VACCINATIELOCATIE IN BLADEL IN VOORBEREIDING 

In sporthal X-Sport Bladel komt binnenkort een vaccinatielocatie. GGD Brabant- 



Zuidoost (GGD BZO) richt de sporthal binnenkort in. Zodra er vaccins beschikbaar 

zijn, kan deze locatie open. De voorbe-reidingen voor open gaan zijn in volle gang. 

Wethouder Davy Jansen: “Op moment vaccineert GGD BZO in Eindhoven, Hel-

mond en vanaf maandag 15 februari in Best. Daarnaast wordt in Bladel en Val-

kenswaard een vaccinatielocatie opgebouwd. GGD BZO bouwt door, ondanks het 

gebrek aan vaccins. Het kan dus zijn dat locaties opgebouwd zijn, maar dat er nog 

niet gevaccineerd wordt. Als regio staan we dan in ieder geval wel klaar zodra er 

meer vaccins beschikbaar zijn. Ik hoop dat we snel open kunnen in Bladel en dat 

ook hier mensen kunnen worden ingeënt tegen het COVID 19 virus.“  

Vragen? 

GGD BZO kan dankzij de aanwezigheid van meerdere vaccinatielocaties snel 

schakelen zodra er meer vaccins beschikbaar komen. Alles is gereed om deze dan 

te kunnen zetten. Heeft u nog vragen over het vaccineren? Kijk dan op 

www.coronavaccinatie.nl of bel 0800-1351. Of kijk op www.ggdbzo.nl.  

 

CPO DE BRINK - STAND VAN ZAKEN 

Locatievereniging “De Brink” is sinds het laatste bericht begin december in de van 

Aalsten tot Goor niet meer bij elkaar gekomen. Het archeologisch sleuvenonder-

zoek heeft inmiddels wel plaatsgevonden. Eind maart staat er een overleg gepland 

met de gemeente over de planologie. Daarna hopen we als locatievereniging ook 

weer snel bij elkaar te kunnen komen. Tot zover onze 2-maandelijkse berichtge-

ving. 

CPO de Brink, voorzitter Ben Maas, secretariaat Wies Vissers 

 

TE HUUR. 

Per 1 april is de woning aan het Carolus Simplexplein 3 weer tijdelijk te huur. Voor 

verdere inlichtingen bel. 06-50243569. 

Met vriendelijke groet, Henk Michiels. 

 

GRATIS ONLINE PUBQUIZ. 

De DigiTaalhuizen uit de regio dagen iedereen uit om mee te doen aan een online 

pubquiz. Vragen over taal, digitale vaardigheden, rekenen en cijfers en algemene 

kennis komen aan bod. De online pubquiz is op donderdag 11 maart vanaf 19:30 

uur. Deelname is gratis. Uiteraard zijn er prijzen te winnen, zoals een waardebon 

voor Theater de Hofnar. 

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwassenen moeite met lezen, schrijven en/of 

rekenen. Middels deze pubquiz vragen we als DigiTaalhuis aandacht voor dit 

onderwerp. 

Aanmelden 

Via https://www.hofnar.nl/theater/livestream/online-pubquiz-digitaalhuis/  kunt u 

zich aanmelden. Of bel naar het DigiTaalhuis: 06-3359 0936 of naar de kaartver-

koop van Theater De Hofnar van ma t/m vrij van 13.00 tot 17.00 uur op nummer 

040-2074020. Je kunt de gratis kaarten reserveren tot donderdag 11 maart 17.00 

uur.  
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