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SPEEDDATING DE KEMPEN 

Graag stel ik mij even voor aan de inwoners van Netersel. Mijn naam is Mariël 

Spooren- van der Heijden en woon in Hapert. In 2020 ben ik gestart met mijn 

bedrijf Speeddating de Kempen.  

In de Kempen wonen vele singles die het fijn zouden vinden om een relatie of 

maatje te hebben. In de coronatijd was dit al veel lastiger dan voorheen. Mijn 

missie is om singles uit de Kempen en omstreken bij elkaar te brengen tijdens een 

gezellige en goed georganiseerde avond. Iedereen kan met elkaar in gesprek en wie 

weet zit die leuke match er voor jou bij! Ik vind het belangrijk dat deelnemers face 

tot face met elkaar in contact komen. De speeddateavonden zijn in diverse leeftijds-

groepen. Er zijn al vele avonden georganiseerd waaruit al diverse leuke matches 

zijn ontstaan. Hoe mooi is dit!  

Voor meer informatie bekijk de website www.speeddatingdekempen.nl. Speed-

dating de Kempen is ook te volgen op Facebook en Instagram. Heb je vragen stuur 

gerust een mail! 

 

KERKBERICHTEN. 

Zaterdag 6/11: Vooravond St. Willibrord, patroon van de Nederlandse kerk 

Om 19.00 uur Eucharistieviering. De intenties zijn voor: Petrus Josephus van den 

Hout, zijn echtgenote, kinderen en kleinkinderen 

Mededelingen: 

• De aanmelding voor de Eerste Communie in mei 2022 sluiten we in 

november af. Ouders krijgen bericht over de eerste bijeenkomst. 

• In de kerk van Bladel is een ringetje met een gouden hartje gevonden. We 

bewaren die voor de rechtmatige eigenares. 

• Als u een misintentie wilt opgeven doet u dat a.u.b. uiterlijk 2 ½  week 

voordat die gelezen dient te worden. Dan zijn we op tijd met de 

verwerking. De kosten van een zo’n intentie bedragen € 11,00. 

 

CORONACOMPENSATIE LOKALE CULTURELE ORGANISATIES  

Veel culturele organisaties hebben het zwaar door de coronamaatregelen. Om hen 

financieel tegemoet te komen, heeft de gemeente Bladel tijdelijk beleid opgesteld. 

Culturele organisaties in de gemeente die in de financiële problemen zijn gekomen 

vanwege de coronapandemie, kunnen een eenmalige tegemoetkoming aanvragen 

voor de periode 1 april t/m 31 december 2020. 

Voor wie en onder welke voorwaarden? 

Culturele organisaties in de gemeente Bladel die aantoonbaar in de financiële pro- 

http://www.speeddatingdekempen.nl/


blemen zijn gekomen vanwege de coronapandemie, kunnen coronacompensatie 

aanvragen. De voorwaarden voor huurcompensatie zijn in het kort: 

• Er moet sprake zijn van financiële problemen die veroorzaakt zijn door de 

coronacrisis. 

• U staat ingeschreven in de gemeente Bladel. 

• U kunt aantonen dat financiële schade zo veel mogelijk is beperkt. 

• U kunt laten zien dat u heeft geprobeerd om uitgaven zo veel mogelijk te 

beperken en inkomsten zo veel mogelijk te behouden. 

Alleen complete aanvragen worden in behandeling genomen. 

Tot en met 29 november 2021 kunt u een aanvraag indienen. Uiterlijk 8 weken na 

het indienen van de aanvraag ontvangt u een reactie. Als de aanvraag is goedge-

keurd, zal het toegekende bedrag worden uitbetaald. 

Wilt u meer informatie of een aanvraag indienen? Ga naar 

www.bladel.nl/coronacompensatie-voor-culturele-organisaties.  

 

LEZING OVER HOOGBEGAAFDHEID OP 17 NOVEMBER BIJ BIBLIO-

THEEK BLADEL 

Hoogbegaafd, een gave of een opgave? 

Wat is hoogbegaafdheid? 

Hoogbegaafde kinderen denken en leren vaak anders, waardoor een andere aanpak 

kan helpen met tot hun recht komen. Janneke Spanjers vertelt u vanuit haar prak-

tijk- en onderwijservaring, na een korte uitleg en wat achtergrondinformatie, waar 

je thuis en/of op school tegenaan kunt lopen en wat je daar aan kan doen. Op welke 

gebieden kan je ze ondersteunen en waar kan je ze uitdagen? Na afloop is er ruimte 

om vragen te stellen. 

Lezing bij Bibliotheek Bladel 

De lezing wordt verzorgd door Janneke Spanjers-van Agt, leerkracht in het basis-

onderwijs en moeder van twee kinderen. Na ruim tien jaar voor de klas te hebben 

gestaan is ze sinds 2015 aan het werk met meer- en hoogbegaafde kinderen. Sinds 

2021 begeleidt ze kinderen en hun opvoeders naast school in een meer persoonlijke 

situatie. 

Reserveren 

De lezing vindt plaats in Bibliotheek Bladel, Markt 4, op woensdag 17 november 

van 19.30 -21.00 uur. De toegang is gratis voor leden, niet-leden betalen € 2,50. 

Via de agenda op www.bibliotheekdekempen.nl kun je je aanmelden voor de 

activiteit.  

 

OPENINGSTIJD GEMEENTEHUIS . 

Op donderdag 11 november 2021 is het gemeentehuis van Bladel geopend tot 

13.00 uur, ’s middags is het gemeentehuis gesloten. Ook telefonisch is de gemeente 

enkel ’s ochtends bereikbaar.  

 

COPIJ VOOR DE UITGAVE VAN 13 NOVEMBER A.S. MOET UITERLIJK OP 

MAANDAG 8 NOVEMBER A.S. VOOR 18.00 UUR ZIJN AANGELEVERD. 

http://www.bladel.nl/coronacompensatie-voor-culturele-organisaties
http://www.bibliotheekdekempen.nl/

