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VASTENACTIE 2021 THEMA: WERKEN AAN JE TOEKOMST 

Waarom voortgezet onderwijs loont 

In 2021 zet Vastenactie zich in voor projecten die verschillende vormen van 

voortgezet onderwijs beschikbaar en toegankelijk maken voor mensen in ont-

wikkelingslanden. 

De gevolgen daarvan zijn: 

• Een extra jaar scholing levert tot tien procent meer inkomen op. 

• Tien procent meer deelname aan voortgezet onderwijs dan gemiddeld 

vermindert oorlogsgevaar met drie procent. 

• Elk jaar voortgezet onderwijs verlaagt de kans dat een kind trouwt voor de 18-

jarige leeftijd met vijf procent. 

• Voortgezet onderwijs voor vrouwen en meisjes vermindert de ongelijkheid 

tussen mannen en vrouwen. 

• Mensen die voortgezet onderwijs hebben gevolgd nemen vaker een leidende 

rol op zich in de gemeenschap, bijvoorbeeld bij het oplossen van conflicten.  

Laten we ons blijvend inzetten voor een waardig bestaan voor iedereen. Het loont! 

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

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 20/3: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intentie is voor het heil van de 

parochie. 

 

BEDANKT IEDEREEN. 

Wij willen iedereen bedanken Voor de diverse reacties en attenties, die ik heb 

ontvangen tijdens mijn revalidatie. 

Sjak en Els Baselmans. 

 

WIE HAALT MIJ OP?. 

Lieve jonge, bruine kip wil graag van het logeeradres opgehaald worden. Na mijn 

ommetje van vier dagen heb ik het inmiddels wel gezien hier. Het logeeradres was 

voortreffelijk met goed eten, drinken en veel vrijheid in de grote tuin.  

De overnachtingsplek in de garage bood mij voldoende bescherming, maar nu zou 

ik toch graag weer terug willen naar mijn baasjes. Ik mis die kleine handjes en 

armpjes, die mij zo goed konden knuffelen.  

Wanneer kunnen jullie naar het Beemke 67 komen? Ik wacht op jullie!  

Groetjes van Kippie. 

 



DE BIBLIOTHEEK BIEDT HULP BIJ BELASTINGAANGIFTE 

Heb je vragen over het invullen van de belastingaangifte? Wil je weten wat er 

veranderd is ten opzichte van vorig jaar? 

Online informatiemomenten 

Samen met Cordaad Welzijn biedt  Bibliotheek de Kempen twee gratis online 

informatiebijeenkomsten ter ondersteuning van de digitale aangifte voor 2020. Er 

wordt aandacht besteed aan het digitaal invullen van de Aangifte Inkomstenbelas-

ting. Daarnaast wordt er door een belastingexpert ook inhoudelijk ingegaan op de 

verschillen van 2020 ten opzichte van 2019 en verschillende aftrekposten. Het is 

mogelijk om vooraf ook een specifieke vraag in te dienen bij aanmelding. Deze 

vraag zal dan algemeen en anoniem beantwoord worden.  

De informatiemomenten vinden plaats op dinsdag 23 maart van 11:30 tot 12:30 uur 

en op dinsdag 13 april van 19:00 tot 20:00 uur. Meld je vooraf aan via de website 

van de Bibliotheek: www.bibliotheekdekempen.nl/belastingaangifte.  

De bijeenkomst vindt plaats via ZOOM. Voor dit online platform is in principe 

geen installatie nodig en werkt via uw webbrowser. Een voorwaarde voor deze 

online bijeenkomst is een goed werkende internetverbinding. Bij aanmelding 

ontvang je een instructie rondom 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. 

Gebruik maken van faciliteiten 

Voor mensen die zelf aangifte willen doen, maar geen computer tot hun beschik-

king hebben, bieden de bibliotheekvestigingen Bladel en Reusel beveiligd com-

puter- en internetgebruik. De computerfaciliteiten zijn gratis en voor iedereen, ook 

als je geen lid van de Bibliotheek bent. Hiervoor moet u in verband met corona 

maatregelen een tijdsslot reserveren.  

Stuur een e-mail naar bladel@bibliotheekdekempen.nl of bel op werkdagen tussen 

10.00 en 15.00 uur naar 085 7733 290. 

Persoonlijke hulp 

Heeft u behoefte aan persoonlijke hulp bij het invullen van de aangifte? Kijk dan 

op de website voor de Bibliotheek waar in gemeente Bladel en Reusel-de Mierden 

u meer hulp kunt krijgen: www.bibliotheekdekempen.nl/belastingaangifte  

 

VAN DE REDACTIE. 

Normaal had u in dit nummer van uw dorpskrantje ook de uitslagen moeten 

aantreffen van de verkiezingen van woensdag 17 maart, in Netersel.  

In verband met onder andere de mensen die per brief hebben gestemd en de 

heersende coronavoorschriften, wordt dit nu iets later. We proberen als redactie om 

de uitslagen van de verkiezingen in Netersel op donderdag of vrijdag te verkrijgen 

via het gemeentehuis en dan krijgt u deze zo spoedig mogelijk te horen. 

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 27 MAART .A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 22 MAART .A.S. VOOR 18.00 UUR IN DE BUS LIGGEN OF ZIJN 

AANGELEVERD VIA VANAALSTENTOTGOOR@KPNPLANDET.NL  
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