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COLLECTE MS FONDS. 

In de week van 28  juni t/m 3 juli is de collecte van het MS fonds. We komen bij U 

aan de deur met een collectebus, op afstand, of er wordt een flyer in de brievenbus 

gedaan met een QR code . 

Onderzoek is hard nodig om deze ziekte te kunnen bestrijden. Alvast bedankt voor 

uw bijdrage. 

Team collectanten MS fonds` 

 

KERKBERICHTEN 

Zaterdag 19/6: om 19.00 uur Eucharistieviering. De intentie is ter ere van het H. 

Hart van Jezus. 

 

OP VAKANTIE NAAR HET BUITENLAND? BEREID JE GOED VOOR 

De vakantieperiode komt in zicht. Heb jij vakantieplannen en wil je meer weten 

over reizen naar het buitenland in coronatijd? Deze zomer is het extra belangrijk 

om je vakantie goed voor te bereiden.  

Bereid je reis naar het buitenland goed voor  

Het actuele reisadvies vind je op www.wijsopreis.nl. Check dit altijd voor je boekt 

en voor vertrek. Op deze website lees je precies welke toegangseisen gelden, of je 

je moet laten testen, in quarantaine moet en welke coronaregels in je vakantieland 

gelden. Tip: download de Reisapp op www.wijsopreis.nl, dan blijf je op de hoogte. 

De situatie op je vakantiebestemming kan namelijk snel veranderen. 

Wil je een stempel in het gele boekje? 

Het gele boekje is geen officieel erkend vaccinatiebewijs voor Covid-19. GGD 

Brabant-Zuidoost zet de stempel in het gele boekje als extra service, voor je eigen 

administratie. Heb je het gele boekje niet, dan hoef je het dus niet speciaal hiervoor 

aan te schaffen. Het Digitaal Corona Certificaat (DCC), het officiële vaccinatie-

bewijs om te reizen in Europa, komt in juli voor iedereen beschikbaar in de 

CoronaCheck-app.  

GGD Brabant-Zuidoost zet stempel in het gele boekje 

Als je het gele boekje meeneemt naar je vaccinatieafspraak, krijg je op verzoek een 

stempel in het gele boekje. Op onze vaccinatielocaties is het gele boekje niet ver-

krijgbaar, dit bestel je online. 

Zo krijg je een stempel als je al gevaccineerd bent bij de GGD 

Ben je gevaccineerd bij een GGD-locatie in onze regio of bij een andere GGD? 

Dan kun je een stempel ophalen bij de stempelpost voor de ingang van de XL-

vaccinatielocaties in Eindhoven en Helmond. Neem hiervoor je ID, registratiekaart 

en je eigen gele boekje mee, want het gele boekje is niet te koop op deze locaties.  

http://www.wijsopreis.nl/


Je hoeft geen afspraak te maken; je kunt iedere dag tussen 10 en 16 uur terecht op 

de Theo Koomenlaan 1 in Eindhoven of Haverdijk 11 in Helmond, houd wel 

rekening met een wachtrij. De GGD kan geen stempels zetten voor vaccinaties die 

door een huisarts, ziekenhuis of zorginstelling zijn gegeven. Neem daarvoor 

contact op met je zorgverlener. 

Gevaccineerd bij de huisarts? Maak een afspraak bij je huisarts voor een 

stempel 

Als je door je huisarts bent gevaccineerd met Astra Zeneca, kun je met de huisarts-

enpraktijk een afspraak maken om de Covid-19-vaccinatie te laten opnemen in het 

gele boekje. Dit gele boekje neem je zelf mee, dit is niet te koop op de praktijk. 

Plak zelf alvast de stickers van de registratiekaart in het gele boekje, dan zorgt de 

huisartsenpraktijk tijdens je afspraak voor de stempel en handtekening. 

GGD Brabant-Zuidoost wenst iedereen een mooie zomer! 

 

DANKBETUIGING. 

Het is onmogelijk om ieder persoonlijk te bedanken voor het warme medeleven dat 

wij hebben ondervonden na het overlijden van mijn lieve man, vader, opa en super 

opa. Daarom willen we op deze manier laten weten dat uw aanwezigheid, de vele 

bloemen en kaarten ons erg goed gedaan hebben en een grote steun voor ons zijn.  

Namens Jo Vissers, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen. 

 

NOG MAAR RUIM 3 WEKEN…SPUURTOCHT 2021,  

Wist U dat: 

 

- zondag 11 juli van 10.30 uur tot 12.30 uur de sPUURtocht wordt 

gehouden? 

- de tocht voor alle leeftijden is 

- het zoeken naar letters je langs 10 muziekpunten 

- …en 4 catering punten brengt? 

- de tocht muziek, eten en gezelligheid combineert? 

- we speciale aandacht geven aan de kleine deelnemers aan de sPUURtocht? 

- we hier volgende week meer over bekend maken? 

- je zelfs een prijs kunt verdienen? 

- Elke week in de Van Aalsten tot Goor meer informatie gegeven wordt? 

- Er ook een flyer is? 

- … en ook op www.puurpoporkest.nl informatie te vinden is? 

 

INSCHRIJVINGEN GEBRUIK SPORTHALLEN X-SPORT BLADEL EN 

EUREKA HAPERT SEIZOEN 2021-2022 

Ook komend seizoen worden er, voor de binnensporten, weer ruimtes beschikbaar 

gesteld in de sporthallen X-sport in Bladel en Eureka te Hapert. 

Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het inschrijfformulier op de website 

van de gemeente Bladel (www.bladel.nl/sporthallen).  

Alle inschrijvingen moeten vóór 5 juli binnen zijn bij de gemeente Bladel.  

http://www.puurpoporkest.nl/
http://www.bladel.nl/sporthallen

