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Spectaculaire kortingen
op bbq’s, tuinmeubelen,
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www.coppelmans.nl

Gestelsestraat 59 Waalre
Tel. 040 - 22 22 042 www.lineo.nl

MODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN
T O P M E R K E N D E S I G N

2,5 + 3 zits zwart leder
uit voorraad
dus snel in huis

Nu€ 4.495,--

Vrijdagavond koopavond tot 21.00 uur

Gratis parkeren voor de deur

In verband met de feestdagen hanteren wij voor
het reserveren en aanleveren van de advertenties
gewijzigde afsluittijden:

Verschijning woensdag 23 april

Nog op te maken advertenties:
Donderdag 17 april voor 09.00 uur

Voor compleet:Voor compleet: 
Vrijdag 18 april voor 09.00 uur.
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2e Paasdag 21 aPril oPen van 11.00-17.00

Kerkstraat 12 - ’s-Hertogenbosch

Exclusieve juwelen van
exclusieve fabrikanten

JUWELENOUTLET

- 40%

www.pigallejuweliers.nl

Bert van der Kroft uit Valkenswaard is afgelopen zaterdag begonnen aan zijn droom om voor het goede doel naar Thailand 
te fi etsen. Onder grote belangstelling van familie, kennissen en vrienden heeft Bert inmiddels de eerste kilometers afgelegd 
en is nu onderweg door Duitsland op een tocht die hem langs onder meer Turkije, Iran, Turkmenistan en door China en de 
Himalaya-hooglanden van Tibet brengt naar het uiteindelijke doel van de uitdaging: Thailand. Volg Bert via: bert.kroft.nl. 

De start is gemaakt, fi etsend 
op weg naar Thailand

COALITIE VORMT 
ZICH LANGZAAM
H&G is in gesprek met het 
CDA, maar ook Valkenswaard 
Lokaal roert zich.
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SAMEN LOPEND 
NAAR HANDEL
De voorbereidingen voor de 
bekende Handelse Processie 
zijn in volle gang.

5»

Afspraken over jeugdzorg in Zuidoost-Brabant

VALKENSWAARD - Onder meer 
Valkenswaard gaat de jeugd-
hulp op een andere manier 
aanpakken. Als ouders of 
jeugdigen ondersteuning 
willen inroepen, hoeven zij 
daarvoor niet meer naar Bu-
reau Jeugdzorg. Zij kunnen 
voortaan op de eigen school 
of in de eigen wijk terecht. 
Alle deelnemende gemeen-
ten werken met teams van 
gekwalifi ceerde jeugdzorg-
medewerkers. Deze mede-
werkers zijn nu al te vinden 
op de basisscholen en scho-
len in het voortgezet onder-
wijs, in de wijkcentra en bij 
peuterspeelzalen of kinder-
opvangcentra. Als zwaar-
dere zorg nodig is bekijken 

deze professionals samen 
met het gezin wat er nodig is 
en kunnen zij deze zorg zelf 
inschakelen. Daarvoor zijn 
geen indicatieformulieren 
meer nodig. 

Ervaring
Om ervaring op te doen is 
ook Valkenswaard al op 1 
januari gedeeltelijk met deze 
nieuwe werkwijze gestart; 
een jaar voordat alle jeugd-
zorgtaken bij de gemeente 
terecht komen.
Het Rijk wil dat gemeenten 
tijdig afspraken maken met 
Bureau Jeugdzorg over de 
toekomst. 

Lees verder op pagina 3

Vanaf 2015 zijn de gemeenten verantwoordelijk voor 
alle jeugdzorg. Nu liggen die taken nog bij het Rijk en 
de provincies. De gemeenten moeten de jeugdzorg 
met minder geld uitvoeren. Valkenswaard is één van 
de 21 gemeenten die in Zuidoost-Brabant samen aan 
de veranderingen in de jeugdzorg werken.

Samen voor 
jeugdhulp

KLIK & WIN ACTIE

Win de beste 
vrouwenhits op 
twee cd’s
Ga snel naar:
deweekkrant.nl/actie
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Laatste Open Podium van het seizoen met Lanara
Valkenswaard - Theater de 
Hofnar houdt maandag 14 
april de laatste editie van 
het Open Podium van dit 
seizoen. Deze avond is pop-

koor Lanara te gast in het 
Rabobank Theatercafé. Dit 
gezelschap uit Heeze heeft 
al eerder op het HOP-podi-
um gestaan. Zij zingen alles 

à capella. De avond begint 
om 20.00 uur en de toegang 
is gratis. 
Op maandag 30 septem-
ber gaat het Open Podium 

weer van start. Daarvoor is 
de Hofnar nog op zoek naar 
lokaal talent. Opgeven kan 
via: ilse@hofnar.nl of kijk 
op: www.hofnar.nl

High Tea 
HEEZE - Dorpshuis ‘t Per-
ron in Heeze houdt zondag 
13 april om 14.30 uur een 
High Tea. Er is muziek van 
Salonorkest The Roses uit 
Eindhoven die met Franse 
chansons, Engelse en Ierse 
liedjes en Klezmermuziek 
de middag muzikaal verzor-
gen. De kosten zijn 10 euro.

Winkelcentrum bruist
VALKENSWAARD - Het win-
kelcentrum van Valkens-
waard staat in het weekend 
van 11 en 12 april bol van de 
activiteiten.
Op vrijdag 11 april kan 
vanaf 10.00 uur al een be-
zoek gebracht worden aan 
de voorjaarsoase met inspi-
rerende shows in het win-
kelgebied Corridor West. De 
kleintjes kunnen zich ver-
maken in de knutselhoek 
terwijl hun ouders kunnen 
genieten van muziek in 
een parkachtige sfeer. In de 
avond wordt in  winkelcen-
trum Valkenstaete de rode 

loper uitgerold en kan tus-
sen 18.00 en 21.00 uur extra 
gezellig worden gewinkeld 
onder het genot van het New 
Orleans Trio.
Op zaterdag 12 april start 
Valkenstaete vanaf 10.00 
uur met het prijzenspekta-
kel, waarbij elk uur speci-
ale aanbiedingen worden 
gepresenteerd. Ook in de 
Corridor-West kan het win-
kelend publiek terecht voor 
diverse workshops of een 
wijnproeverij. Vanaf 13.30 
uur worden er in winkelge-
bied Corridor-Oost diverse 
modeshows gehouden.


