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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Crista Castelijns uit Hapert is 
een gepassioneerd hobbyfotograaf. Ze 
trekt graag de natuur in om mooie pla-
tjes te schieten en de natuur in kaart te 
brengen. Vorig jaar stuurde ze een foto 
in naar National Geographic en tot haar 
grote verrassing werd haar foto opgeno-
men in de scheurkalender van 2021. Aan 
PC55 vertelt ze hoe dat precies ging.

Waarnemen en vastleggen
Als Crista de natuur in gaat, hangt er altijd 
een grote camera met lens om haar nek. 
“Ik ga zonder dat ding de deur niet uit”, 
vertelt ze. “Het doel van mijn camera is om 

vast te leggen wat ik waarneem. Daarmee 
ligt de focus niet altijd op de compositie en 
de belichting maar gaat het puur om wat 
ik zie. Ik voer die waarnemingen, inclusief 
foto, in op www.waarneming.nl. Op die 
site wordt onder andere bijgehouden welk 
soort vogels voorkomen in Nederland en 
kun je ook de resultaten van de vogeltel-
ling in je eigen tuin achterlaten. Had ik al 
gezegd dat ik een voorkeur heb om vogels 
te fotograferen?”

Flamingo’s
Vorig jaar was Crista met familie én haar 
camera een dagje naar Diergaarde Blijdorp. 
“Normaal gesproken fotografeer ik dieren-
tuindieren het liefst zodanig dat een hek of 

kooi niet te zien is. Dat vind ik gewoon niet 
mooi. We stonden dichtbij de uitgang te 
wachten tot iedereen zover was om naar 
huis te gaan en ik stond bij de fl amingo’s. 
Ik had niet de intentie om daar een foto van 
te maken maar omdat ik daar toch maar 
stond te wachten, heb ik geknipt. Eenmaal 
thuis op de computer was ik zelf verrast 
door het beeld en zag ik hoe mooi de foto 
was, zó scherp, met diepte en kleur. Ik was 
er heel enthousiast over. Gelukkig zag je 
geen kooi of hek en de rotsachtige achter-
grond was een prachtig contrast met de 
helderheid van de veren.”

Ambachtsweg 3B 
5531 AC  BLADEL   
T (0497) 33 08 88  
I  www.islbladel.nl

Zoekt u een 
TOTAAL-

installateur?

ISL Installatiebedrijf is 
hét juiste adres voor:
gas
water
cv
riolering
sanitair
dak- en zinkwerken

warmtepompen
airco
ventilatie
zonne-energie
elektrotechniek
koeltechniek

lees verder op pagina 3
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Anika van Hout: “alles 
in het lichaam is met 
elkaar verbonden”

5
Kees van de Ven (79) 
loopt meer dan 40.075 
kilometer

11
Rianne, Jeanne en 
Marian benoemd tot 
ereleden KVC

25

Crista: “Vorige maand kwam er een pakketje van National Geographic. Ik had niks besteld maar goed ik maakte het toch open. Nog steeds had ik niks door en dacht 
‘leuk, een kalender maar waarom sturen ze die aan mij?’ Totdat ik de begeleidende brief las. Mijn foto was door de selectie van 10.000 inzendingen gekomen.”

www.werkkleding.nu
Rootven 4 | Bladel | info@bmdesign.nl

bedrijfskleding

promotiekleding

werkschoenen

• Gratis prothese-check
• Volledige prothesen
• Implantaatgedragen prothesen (klikgebit)
• Reparaties
• Aanpassingen/rebasing

SPECIALIST IN 
KUNSTGEBITTEN

Europalaan 79 | 5531BG Bladel 
Telefoon 0497 36 73 69

infoinfo@@tppvansteenbergen.nltppvansteenbergen.nl
www.tppvansteenbergen.nlwww.tppvansteenbergen.nl

>  Informatie voor de 
inwoners van de        
gemeente Bladel      
in dit weekblad

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

Foto in de
jaarkalender
van National
Geographic
Crista Castelijns 
maakt mooie beelden 
van de natuur in
Nederland
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Hulselseweg 11                                                        volg ons ook op:
5531PE Bladel
Tel: 0497-360 215
info@tuincentrumgroenen.nl
www.tuincentrumgroenen.nl

frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 10,00

acties geldig van
08-01 tm 14-01-21

Wegens de huidige lockdown zijn wij 
tijdelijk gesloten. Wel kunnen wij uw 
bestelling bezorgen op een door uw 

gekozen tijdstip.

49,⁹⁹
69,99

actie

SUPER
KOOPJE
Yucca XL
Pot: 28 cm
 ca. 160 cm
Kamerplant

ALLEEN ONLINE!

49,⁹⁹
69,99

actie

SUPER
KOOPJE
Yucca XL
Pot: 28 cm

Kamerplant

ALLEEN ONLINE!

Kerstboom Eruit, Kamerplant Erin!

www.tuincentrumgroenen.nl/yucca-xl/

G R O E N E - S T A R T
De beste start van 2021 is een groene 

start! Waarom? Omdat groen niet alleen 
fijn is om naar te kijken, maar daarnaast 

bijzonder goed is voor je fysieke en 
mentale gezondheid. Kamerplanten 

zorgen voor een gezond binnenklimaat 
en het verzorgen ervan heeft ook nog 

eens een positieve werking op je geest. 
Hét perfecte excuus om van jouw huis 

een indoor jungle te maken dus!

SHOP IN ONZE 
WEBSHOP!
volop kamerplanten & 

binnenpotterie!
www.tuincentrumgroenen.nl

Lindenstraat 58  l Hapert  l M 06-54297644  l E rob.veron@chello.nlBLADEL  ●  T (0497) 38 11 23  ●  WWW.GIJSBERSCV.NL

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

REPARATIE/SLIJPINRICHTING
VELDHOVEN

REPARATIE/SLIJPINRICHTING VELDHOVEN
Telefoon 040 - 2547762 / 06-53800543

Reparaties van kookpannen
Slijpen van messen en scharen

STAAT OP:

van 09.00-12.00 uur op de Markt 
in Hapert

DINSDAG 12 JANUARIDINSDAG 12 JANUARI

REUSEL - De leerlingen van basisschool 
De Klimop uit Reusel hadden zich in-
gezet voor de Voedselbank in Bladel. 
Ze zamelden allerlei etenswaren uit de 
schijf van vijf in. 

Jaarlijks zetten de kinderen van De Klimop 
zich in voor een goed doel. Dit gebeurt altijd 
in de kersttijd. Andere jaren worden er twee 
avonden optredens in theater De Kei ge-
speeld. Dan gaat een deel van de opbrengst 
naar een goed doel. Groep 8 mag altijd kie-
zen wel doel dat is. Door coronamaatrege-
len liep het anders. Er waren geen avonden 
georganiseerd. Maar De Klimop vond het 
belangrijk om in de kersttijd stil te staan bij 
een maatschappelijk thema. Er was geko-
zen om inzet te tonen voor mensen die het 
minder breed hebben. De leerlingen zamel-
den allerlei etenswaren in en namen deze 
mee van thuis. De leerlingen leren over ge-
zonde voeding en namen producten mee 

die passen in de schijf van vijf en uiteraard 
werd er gekeken naar de houdbaarheid 
van het eten. Nadat de inzameling begon-
nen was, werd de lockdown aangekondigd. 
Dat betekende dat de inzamelweek inge-
kort werd naar slechts twee dagen. Maar 
ondanks deze korte inzameltijd was het 
resultaat overweldigend. Met terechte trots 
werden de producten overhandigd aan de 
medewerkers van de Voedselbank. 

Naast de mensen die het minder breed 
hebben, kent de gemeente Reusel-De 
Mierden ook eenzame ouderen. Jaar-
lijks maken de kinderen van De Klimop 
kerstkaarten voor deze mensen in onze 
gemeente, want er is niets zo fi jn als een 
kaartje met kerst. Vrijwilligers die door de 
gemeente geregeld werden brachten deze 
kaarten naar de juiste adressen. Zo droeg 
De Klimop een steentje bij aan een fi jne 
kerst voor iedereen!

Succesvolle inzamelingsactie 
van BS De Klimop 
voor de Voedselbank

Tijdens de laatste 
raadsvergadering 
heeft de gemeen-
teraad de kaders 
vastgesteld die 
gaan gelden voor 
de realisatie van 
een zonnepark 

ten noordoosten van Wintelre. Deze 
afspraken moeten ervoor zorgen dat 
iedereen weet waaraan een zonnepark 
moet voldoen in dit gebied. Hoe het zon-
nepark er uiteindelijk uit komt te zien, 
wordt in overleg met de omgeving ver-
der bepaald. “Wij gaan in gesprek met 
de omwonenden, de dorpsraad en alle 

andere inwoners van Wintelre om hun 
hierbij zoveel mogelijk te betrekken”, 
aldus wethouder Beex.

In de zomer van dit jaar is het gebied ten 
noorden van Wintelre samen met een ge-
luidswal langs A67 aangewezen door de 
gemeenteraad als geschikte locaties voor 
de opwek van grootschalige zonne-ener-
gie. Eersel wil op deze manier haar bijdrage 
leveren aan de Regionale Energietransitie. 
Met het beschikbaar stellen van deze lo-
caties kan ook Eersel haar verantwoor-
delijkheid nemen in de landelijke duur-
zaamheidsopgave die is vastgesteld in het 
klimaatakkoord. 

Zonnepark Wintelre
Wethouder Beex is blij dat een aantal 
belangrijke randvoorwaarden voor een 
eventueel zonnepark nu is vastgelegd. 
“Een eventueel zonnepark moet zeker 
voor de helft in lokale handen blijven, maar 
ook de omgeving moet meeprofi teren 
van de opbrengsten van het park”, aldus 
Beex. 

Een zonnepark moet uiteindelijk ook op 
een mooie manier in het landschap pas-
sen. Dit kan op verschillende manieren 
gebeuren. Eersel wil dit in afstemming met 
omwonenden en inwoners van Wintelre 
verder vormgeven. 

Informatiebijeenkomsten
Begin dit jaar worden inwoners van Wintel-
re uitgenodigd voor een informatiebijeen-
komst. De voorwaarden waarop Eersel de 
grootschalige opwek van zonne-energie 
uiteindelijk gaat uitvoeren worden dan ver-
der toegelicht voor alle betrokken partijen. 

Afhankelijk van de dan geldende corona-
maatregelen worden inwoners hier alle-
maal voor uitgenodigd. De gemeente gaat 
op een later moment ook nog in gesprek 
met alle omwonenden over de landschap-
pelijke inpassing van een zonnepark.

www.eersel.nl

Kaders zonnepark Wintelre vastgesteld
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Scheurkalender
Crista zag een oproep van National Geo-
graphic om foto’s in te sturen. “Ik heb het 

teruggezocht op mijn pc en het was in sep-
tember 2019 dat ik de foto instuurde maar 
eerlijk gezegd was ik het alweer vergeten”, 
gaat ze verder. “Ik weet ook niet meer wat 
de oproep voor de fotowedstrijd precies 
was en wat het doel van de foto’s was. Ik 
vind het gewoon wel leuk om iets soms 
in te sturen. Zo stond ik ook eens in de 
‘Grasduinen’ en heb ik foto’s naar het NRC 
Handelsblad gestuurd.” 

Crista was National Geographic al weer he-
lemaal vergeten. “Vorige maand kwam er 
een pakketje van hen. Ik had niks besteld 
maar goed ik maakte het toch open. Nog 
steeds had ik niks door en dacht ‘leuk, een 
kalender maar waarom sturen ze die aan 
mij?’ Totdat ik de begeleidende brief las. 
Mijn foto was door de selectie van 10.000 
inzendingen gekomen. 4 september vorig 
jaar is mijn lievelingsdag want op die datum 
staat nu mijn foto van de fl amingo’s. Ik ben 
er heel erg trots op. Alle foto’s zijn ontzettend 
goed, dus het is een eer dat mijn foto daar 
tussen zit.” De kalender is nog te koop. “Ik 
denk dat ik er zelf nog eentje ga halen”, lacht 
Crista. “Eentje om dagelijks een blaadje van 
af te scheuren en eentje om te bewaren.”

vervolg van pagina 1

FOTOWEDSTRIJD

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES.

SHAPE  
vitamine brood

Meergranenbrood, met verlaagd koolhydraat 
gehalte. Bevat 50% minder koolhydraten dan 

in standaard meergranenbrood, maar ruim 
tweemaal zoveel vezels.

Bovendien bevat het veel zaden en pitten 
zoals sesamzaad, lijnzaad, soja en zonne-

bloempitten, die bevatten meer eiwitten dan 
koolhydraten. Een voedzaam brood 

voor de slanke lijn.

Van € 3,60 voor€ 2,90

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

zoals sesamzaad, lijnzaad, soja en zonne-
bloempitten, die bevatten meer eiwitten dan 

koolhydraten. Een voedzaam brood 

 2,90

Agnes is bang dat niemand het zal mer-
ken als haar thuis iets overkomt. Ze is al-
leen en kent weinig mensen in de buurt. 
Met haar familie heeft ze wel eens con-
tact, maar niet dagelijks. Wat gebeurt er 
als ze in huis valt en om hulp wil vragen, 
maar haar telefoon niet kan bereiken? 
Herkent u zich in deze situatie?

Met de Rode Kruis Contactcirkel blijft u 
juist dan niet onopgemerkt. Als deelne-
mer aan de contactcirkel hoort u bij een 
groep mensen die op elkaar letten. Als het 
niet lukt om op het afgesproken moment 
contact met u te krijgen, alarmeert de cirkel 
iemand om even een kijkje bij u te nemen. 
U wordt dus niet zomaar vergeten. 

Hoe werkt de contactcirkel? De deelne-

mers vormen een cirkel door elke dag con-
tact met elkaar te hebben en te vragen of 
alles goed gaat. Dit is meestal telefonisch, 
maar het kan ook via e-mail of per sms. Zo 
zorgt de cirkel ervoor dat het opgemerkt 
wordt als er iets met u aan de hand is en 
u geen hulp meer kunt vragen. De deel-
nemers bellen elkaar in een vaste volgor-
de, zodat ze steeds met dezelfde persoon 
contact hebben. 

Het Rode Kruis zet samen met buurtbewo-
ners een contactcirkel op. Lijkt het u ook 
iets? Neem dan contact met ons op om u 
op te geven. Wij nodigen u dan uit voor een 
kennismakingsgesprek en bespreken sa-
men met u de mogelijkheden. Coördinator 
contactcirkel: tel. 06-26774590 of contact-
cirkel.brabantzuidoost@rodekruis.nl

Ervaar het gemak  van 
de opticien bij u thuis

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

  Voordelen
• Oogzorg en oogmeting met professionele 
 apparatuur bij u thuis

• Ruime keuze uit 400 monturen
• Geen voorrijkosten en gratis nazorg

Ontvang nu 

15% KORTING 
op een complete bril*

ACTIE
* Actie geldig t/m 31 januari 2021

Rode Kruis Contactcirkel

en creatieve (online) workshops ( )
VVoooorr iilllluussttrraattiieess oopp mmaaaatt

TTeell:: 0066--2288773333228877
iinnssttaa:: vvaann..bbrreeggjjee 

IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll 
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll
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Huiskamervraag: Wie was onze eerste 
koning? Vast velen van u denken dan aan 
de Franse tijd. De Nederlanders, inclusief 
die van het huidige België, stonden te 
juichen voor koning Willem I. Maar ook is 
wel bekend dat Lodewijk Napoleon, die 
een paar jaar eerder bij ons de baas was, 
de titel van koning had. Was hij nu onze 
eerste koning? Hij was de eerste koning 
van de Nederlanden, het huidige Neder-
land en België, maar…... Brabant en dus 
ook de Kempen hadden in de prehistorie 
al een koning. Nederland bestond in die 
tijd nog niet. 

We gaan kijken in de laatste eeuw 
voor het begin van onze jaartelling. In 
onze regionen woonde het volk van de  
Eburonen. De Romeinen waren hier de 
baas maar de Eburonen hadden een grote  
vorm van zelfbestuur. Daarvoor moesten  
ze wel veel belasting afdragen in de 
vorm van delen van de oogst, dieren  
en mensen leveren voor het leger dat  
onder leiding stond van Julius Caesar. 
Die naam komt u vast wel bekend voor, 
al is het maar van de boeken van Asterix. 

De grote hoofdman van de Eburonen 
noemde zich koning. Zijn naam: Ambio-
rix. Dus: onze huiskamervraag moet voor 
een Kempenaar beantwoord worden 
met Ambiorix. In zijn tijd was een koning 
een stoere krijger. Een koning van toen is  
helemaal niet te vergelijken met die van 
nu. Ambiorix was tot in zijn haarvaten 
een veldheer. Hij presteerde het zelfs om 

Romeinse legioenen van Julius Caesar te 
verslaan. Door een slechte zomer waren 
de oogsten te weinig om de mensen te 
voeden. Toen de Romeinen toch hun af-
dracht kwamen opeisen, dreigde er hon-
gersnood voor het eigen volk. Ambiorix 
greep in en versloeg de Romeinen. Daar 
maak je naam mee. Caesar maakte het 
zelf bekend in zijn geschriften. Het bleek 
echter een pyrrusoverwinning. Caesar 
kwam een jaar later terug en vernietig-
de het hele volk van de Eburonen. Er is 
nooit duidelijk geworden wat er met Am-
biorix is gebeurd. Het meest aanvaarde 
verhaal is dat hij gevlucht is en de Rijn is 
overgestoken. Daar kwam hij in het land 
van andere Germaanse stammen. 

Wat Caesar betreft, die zou in onze tijd 
aangeklaagd worden voor volkeren-
moord. Hij zou worden opgepakt en 
voorgeleid bij het Internationaal Hof van 
Justitie in Den Haag. Daar was toen 
nog geen sprake van, integendeel, voor  
dergelijke “overwinningen” kreeg je een 
triomfboog; tijden veranderen.

De enkelingen die de slachting over-
leefden hebben zich vermengd met de 
nieuwkomers. Uit het oosten kwam hier 
het volk van de Toxandriërs wonen. Die 
hadden ook goede afspraken met de 
Romeinen. 

In hoeverre de verhalen over Ambiorix 
op waarheid berusten, dat zal altijd de 
vraag blijven. Ambiorix zal best bestaan 
hebben. Zeker in België is het een grote 
held. Een tiental jaren geleden is er een 
verkiezing geweest van “De Grootste 
Belg Ooit”.  Pater Damiaan kreeg die titel.  
Maar Ambiorix scoorde ook hoog. Bij 
de Walen kwam hij op nummer 53 maar 
bij de Vlamingen eindigde hij op de  
derde plaats. U kunt het standbeeld van  
Ambiorix bewonderen op de Grote Markt 
in Tongeren. 

Dick Bos

Koning

column

KEMPEN - Voor basisvaardigheden 
rondom werken met een laptop of ta-
blet kun je terecht bij de telefonische 
DigiHulplijn. Getrainde, ervaren vrijwil-
ligers helpen je met digitale vragen en 
geven persoonlijk advies om je op weg 
te helpen. Alle vragen zijn welkom en 
bellen mag zo vaak als nodig. Het gratis 
telefoonnummer is dagelijks van 09.00 
tot 17.00 uur bereikbaar op 0800-1508. 

Online DigiHulp ‘Klik & Tik’
Kun je overweg met de computer en heb 
je een emailadres en laptop of tablet met 
camera, maar zijn complexere zaken nog 
een uitdaging? Dan kunt u voor verdere on-
dersteuning aansluiten bij de online work-
shops van Bibliotheek De Kempen. In deze 

workshops behandelen we verschillende 
onderwerpen, zoals ‘Hoe kan ik (gratis) 
beeldbellen?’, ‘Wat zijn sociale media en 
hoe gebruik je ze?’, ‘Hoe lees of luister ik 
online een boek via de Bibliotheek?’,  ‘Hoe 
kan ik internetbankieren en online winke-
len?’, ‘Hoe verander ik van zorgverzeke-
raar?’, ‘Hoe werkt marktplaats?’ of ‘Hoe 
werkt het donorregister?’

De online workshops duren 30 minuten per 
onderwerp en worden op werkdagen om 
11.30 uur ingepland en zijn gratis bij te wo-
nen. Je hoeft geen lid te zijn van de Biblio-
theek. Aanmelden kan via de agenda op 

www.bibliotheekdekempen.nl

De bibliotheek 
helpt je op weg!
Beeldbellen, 
online overheidszaken regelen 
en meer... 

HAPERT - Het is op een zondagochtend 
in oktober 1920, na de hoogmis, dat de 
notabelen van Hapert, zoals gewoonlijk, 
in het café tegenover de kerk bijeenzit-
ten om het nieuws van de week uit te 
wisselen. Dit is het moment dat ‘mister’ 
Sterke met het idee komt ‘dè ut wel is 
tèd wier detter in Haopert een hermenie 
opgericht moes worre.’ 

Veel dorpen in de omtrek beschikten al 
over een muziekkorps en Hapert kon en 
mocht niet achterblijven. Het plan viel in 
goede aarde en het duurde niet lang of de 
nodige pecunia waren bijeengebracht. De 
instrumenten konden aangeschaft worden. 
Aan potentiële spelers geen gebrek en de 
heer C. van de Put werd aangesteld als diri-

gent. Voor uniformen moest nog gespaard 
worden, maar de oprichting van de fanfare 
Kunst Adelt is op 1 januari 1921 een feit! 

Nu, januari 2021, betekent dat dus dat 
muziekvereniging Kunst Adelt maar liefst 
100 jaar bestaat. Wat zijn we trots en blij 
dat we dit bijzondere 100-jarige jubileum 
mogen vieren en dat vieren we met zijn al-
len. Met al onze leden, alle donateurs en 
al onze trouwe fans uit omgeving Hapert. 
We hadden uiteraard een jaar vol mooie 
festiviteiten op het oog, maar die zijn door 
het coronavirus maar even uitgesteld. Niet 
getreurd, wanneer het weer mag vieren we 
samen alsnog ons jubileumjaar met gezel-
lige concerten en activiteiten voor jong en 
oud. Dus houd ons in de gaten! 

Voor nu alvast: ‘Vlieg met ons mee’ door 
100 jaar Kunst Adelt, gemakkelijk én  
coronaproof vanuit thuis op je compu-
ter, telefoon of televisie. Ga snel naar  
kunst-adelt.nl/jubileumvideo en vier 100 
jaar Kunst Adelt.

‘Vlieg met ons mee’ door 
100 jaar Kunst Adelt

1921

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN VOOR 
AFHAAL VAN VERF EN DHL PAKKETTEN

Bestel uw verf en materiaal via 
• Whattsapp 06-24368726
• Telefoon 0497-381348
• E-mail verkoop@lemmenshapert.nl

-  Voor DHL pakketten 
kunt u binnenlopen

-  Verf is alleen op  
bestelling  
(niet uitzoeken in de winkel!)
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U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

SLAAPCOMFORT
C O M P L E E T  S L A P E N

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

• Vouwgordijnen
• Paneelgordijnen
• Vitrages
• Zonwering
• Dekbedden, hoeslakens,

kussens

Turnhoutseweg 14 • Reusel • Tel/Fax: 0497-64 17 98 

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

gratis gemeten
en gelegd
(m.u.v. trappen).

V O O R  U W  C O M P L E T E  W O N I N G S T O F F E R I N G

TEXTIEL

}
}

En meer dan 40 jaar ervaring, dat telt! Turnhoutseweg 14 • Reusel
Telefoon 0497-64 17 98

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
DUO- EN

ROLGORDIJNEN
 

Strak en sfeervol                                    

Gratis gemeten 
en geplaatst

Door Renate Pijnenburg

Anika van Hout is podo- en manueel 
therapeut en zij opende onlangs haar  
eigen praktijk in het gezondheids- 
centrum FysioFit aan de Alexander-
hof in Hapert. Een prima aanvulling en  
versterking van de disciplines die al 
werken in het gebouw. Aan de lezer  
vertelt ze graag wanneer een bezoekje 
aan de podotherapeut nuttig is.

Wanneer 
podotherapie?

Anika probeert kort samen te vatten voor 
wie de podotherapeut zinvol is. “Er is  
zoveel over mijn vak te vertellen”, begint ze. 
“Maar goed, iedereen die klachten heeft bij 
lopen, rennen of staan, doet er goed aan 
zich eens door een podotherapeut te laten 
onderzoeken. Ook fietsers met voorvoet- of 
knieklachten, kinderen met pijn, vermoeid-
heid of geen zin in rennen/spelen, mensen 
met reuma of artrose en sporters die een 
hoger doel willen bereiken kunnen bij een 
podotherapeut terecht. Heel vaak kan met 
het aanmeten van steunzolen problemen 
verholpen of voorkomen worden.”  

Samenwerking   

Anika studeerde naast podotherapie ook 
manuele therapie. “Ik ben net een spons”, 
lacht ze. “Ik wil alles weten, veel leren en 
ik realiseerde me dat manuele therapie een 
goede aanvulling was op podotherapie. Als 
podotherapeut werk ik vanuit de basis: de 
voeten. Alles  in het lichaam werkt samen, 
reageert op elkaar en daarom is het mooi 
om via de voeten andere klachten op te 
kunnen lossen. Sowieso zoek ik graag de 
samenwerking op: twee weten meer dan 
één. Dat is zo fijn aan de werkplek die ik 
nu heb; er is altijd wel iemand beschikbaar 
voor overleg of ondersteuning.”

Ervaring

Anika deed de afgelopen jaren heel veel 
ervaring op door in veel praktijken in te  
vallen en les te geven op de opleiding Podo- 
therapie. 

“Van allebei zoveel geleerd”, zegt ze daar-
over. “Om studenten – toekomstige colle-
ga’s – iets bij te brengen is mooi, maar om 
zelf te blijven leren door in andere praktij-
ken te kijken is nóg mooier. Toen ik merkte 
dat steeds meer cliënten specifiek naar mij 
gingen vragen, wist ik dat het tijd gewor-
den was om een eigen praktijk op te zet-
ten. Een atelier voor het vervaardigen van 
steunzolen had ik al aan huis. Dat hou ik 
bewust gescheiden van mijn spreekkamer. 
Thuis kan ik in alle rust aan mijn projecten 
werken, dingen uitproberen en uitvinden.”

Utrechtse school

De combinatie podo- en manueel therapie  
bevalt Anika ontzettend goed. “Ik werk 
volgens de methode van de ‘Utrechtse 
School’, dat wil zeggen dat ik middels 
zachte technieken probeer klachten op 
te lossen. Dit is vooral een prettige werk- 
wijze voor mensen die niet ‘gekraakt’  
mogen worden zoals ouderen of zwangere 
vrouwen. Daarnaast is het gemakkelijker 
om de behandeling over te dragen aan een 

fysiotherapeut wat als voordeel heeft dat er 
minder kosten zijn voor de cliënt.”

Denk je door het lezen van bovenstaand 
verhaal dat Anika kan helpen bij het oplos-
sen van jouw lichamelijke klachten? Neem 
dan contact op via het e-mailadres info@
podomanueletherapievanhout.nl of bel 
naar 06-1615 0415. 

Voor meer informatie, ga naar

www.podomanueletherapievanhout.nl

GEZONDHEID

Alles in het lichaam is met elkaar verbonden
Anika van Hout opent podo- en manuele therapiepraktijk bij FysioFit in Hapert

EEN EIGEN BEDRIJF STARTEN?

BKO-cursus voor starters

Samen maken we de Kempen

Een eigen bedrijf starten? Of ben je net gestart, maar wil je graag 
ondersteuning op vragen uit de alledaagse praktijk? In samenwerking 
met HKB De Kempen, heeft het Huis van de Brabantse Kempen de 
cursus ‘Brabantse Kempen Onderneemt’ ontwikkeld, voor (startende) 
ondernemers uit de Kempen. Tijdens dit traject krijg je aan de hand van 
8 workshops, inzicht in alles wat er bij het starten van een onderneming 
komt kijken. De cursus wordt mede mogelijk gemaakt door subsidie van de 
provincie Noord-Brabant en kunnen we daarom aanbieden voor € 302,50 
incl. BTW. Meer informatie vind je op www.brabantsekempen.eu/bko. 
Of bel of mail ons: T: 0497 512273 | E: info@brabantsekempen.eu

Iris van Deur 
www.dierenkliniekivd.nl:

“De workshops helpen je door de 
stappen bij het maken van een 
ondernemersplan heen.”
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weekkrant PC55 goed om te weten

VANWEGE DE LAATSTE CORONAMAATREGELEN ZIJN WIJ MOMENTEEL 

ALLEEN GEOPEND VOOR AFHALEN.

GELIEVE UW BESTELLING TELEFONISCH OF PER MAIL DOOR TE GEVEN.

Hoef 11  n  Duizel  n  Telefoon 0497-519 520  n  www.houtmarktvanham.nl

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN

HOUT

TIMMERWERKEN

INTERIEUR

IJZERWAREN

Voor de 2e keer vier generaties: Tonny Adriaans (90), Louisa Tops-Adriaans (55), Susan 
Koolen-Tops (30) en Britt Koolen. Allen uit Bladel. In 2018 is een foto geplaatst toen de 
oudste dochter werd geboren.

2 x 4 generaties2 x 4 generaties

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - In het weekend van 12 en 13 
december werd de mountainbiketocht 
verreden die Astrid Moeskops organi-
seerde. De opbrengst van dit evenement 
was bestemd voor Stichting WensAm-
bulance Brabant. 

Op zaterdag 19 december overhandigde 
Astrid een cheque van maar liefst € 4.220,- 
aan Frans van Gerven, de oprichter van de 
stichting. “Mijn droom is meer dan uitge-
komen”, vertelt Astrid. “Ik had gehoopt op 
een bedrag van € 2.000,- en dat is meer 
dan verdubbeld. Zo mooi hoeveel reacties 
ik heb gekregen. Ik weet zeker dat niet ie-
dereen de gps-tocht heeft gefi etst maar 

de donaties stroomden binnen. Het waren 
er zoveel dat ik hulp moest vragen om de 
administratie bij te houden. Het is overwel-
digend.” 

Dat laatste is Frans van Gerven met haar 
eens. “Ik ben met stomheid geslagen”, 
zegt hij. “Ik hoorde dat Astrid hoopte op 
€ 2.000,- en daar was ik al dolgelukkig mee 
geweest. Dit bedrag is werkelijk ongeloof-
lijk. We kunnen daar ongeveer vijftien wen-
sen mee uit laten komen en daar doen we 
heel veel mensen een plezier mee. Ik ben 
ontzettend dankbaar voor al deze gulle ga-
ven. We gaan het geld héél goed besteden.” 
Daarvan is Astrid overtuigd. “Ik wil graag ie-
dereen bedanken die op welke manier dan 
ook aan deze actie heeft meegeholpen.”

Ongekend hoge opbrengst 
voor WensAmbulance
Succesvol mountainbike-evenement, georganiseerd 
door Astrid Moeskops

KEMPEN - Van-
af nu is het weer 
toegestaan om 
water te ont-
trekken uit be-
ken en sloten in 
het gebied van 

Waterschap De Dommel. Het onttrek-
kingsverbod wat nog gold voor een deel 
van het Dommelgebied is opgeheven. 
Nooit eerder was een verbod op het ge-
bruik van water uit beken en sloten zo 
lang van kracht.

De recente neerslag in het gebied heeft 
gezorgd voor voldoende water in sloten 
en beken om het verbod op te heff en. De 
opheffi  ng van het verbod geldt voor het ge-
hele gebied van De Dommel, met uitzonde-
ring van de inlaatgebieden Olen en Sonse 
Heide (Sonniuswijk), waar een permanent 
onttrekkingsverbod geldt.

Grondwaterpeil nog altijd laag
In dit derde droge jaar op een rij zijn de 

grondwaterstanden in het Dommelgebied 
nog altijd zeer laag. Onder de grond staat 
het grondwaterpeil op veel plaatsen nog in 
het ‘rood’. Serieus werk maken van water 
vasthouden in het gebied blijft noodzakelijk 
om de grondwatervoorraad aan te vullen. 
Ook als waterschap houden we de komen-
de periode waar mogelijk water vast met 
tijdelijke (rijplaat-)stuwen. 

Ziet u zelf kansen voor extra watercon-
servering? Meld dit dan bij de betreff ende 
gebiedsbeheerder via het Klantcontact-
centrum van het waterschap, tel. 0411-
618618. Er zijn diverse subsidies beschik-
baar voor watermaatregelen.

Voor meer informatie over onttrekkingsver-
boden en een actuele kaart kijk op www.
dommel.nl/onttrekkingsverbod. Ook de 
app Perceelwijzer biedt deze informatie. 
Informatie over droogte in het Dommelge-
bied staat op 

www.dommel.nl/droogte

Water onttrekken uit 
beken en sloten weer toegestaan

Kandidaatstelling Arjan van der Hout 
Tweede Kamer verkiezingen

BERGEIJK - De LHK, de partij van Henk Krol, had de kandidatenlijst gepubli-
ceerd voor de komende Tweede Kamer verkiezingen in maart. De Metropool-
regio Eindhoven is goed vertegenwoordigd op deze lijst. Henk Krol staat uiter-
aard als eerste op de lijst maar Arjan van der Hout, oud-wethouder in Bladel en 
woonachtig in Bergeijk, staat daarnaast op de 5e plaats op de Lijst Henk Krol. 

Een uitgelezen kans om straks in maart de Metropoolregio goed vertegenwoordigd te 
laten zijn in de Tweede Kamer. Arjan van der Hout zal zich graag inzetten voor de Kem-
pen en uiteraard de belangen van Noord-Brabant sterk voor het voetlicht willen bren-
gen. De Lijst Henk Krol identifi ceert zichzelf met het vooruitstrevend conservatisme.  

‘Koester wat goed is, verander wat beter kan’, is het thema van de partij. 

WIST 
   JE 
 DAT...?

... sneeuwvlokken altijd zeskantig zijn? 

De watermoleculen waaruit sneeuwvlokken zijn gemaakt 

passen alleen in elkaar op een manier die resulteert 

in een zeskantig ijskristal.
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...dat u ook 
online 

kunt kopen 
bij Verhagen?

Steenslag 5 (Rondweg) • Bladel
Telefoon: 0497-642475

www.verhagenelektroservice.nl

Wist u...

INFORMATIEF

De Doortjeshoeve is gestart met de verkoop 
van vlees van eigen bodem. We zijn 
begonnen met het kleinschalig laten slachten 

van onze eigen runderen. Dit zijn koeien die bij ons zo’n twee jaar gegroeid zijn 
op 100 % biologisch gras. Geboren en getogen op onze boerderij en zo dan ook 
van april tot aan in november dag en nacht weidegang gehad. Vlees met een 
verhaal zullen we maar zeggen. In deze boodschap geloven wij dan ook: 
biologisch gecertificeerd, antibioticavrij, lokaal en wetend dat het stuk vlees 
wat u bij ons koop het gewoonweg goed heeft gehad.

Enkele weken geleden hebben wij het vlees opgehaald bij een biologische 
slagerij die voor ons alles netjes in porties heeft verpakt, gevacumeerd en 
geëtiketteerd zodat het nu vers ingevroren bij ons in de diepvries ligt in porties 
van 2 personen. De biefstukken, entrecote, ribeye en rosbief zijn gerijpt voor 
extra malsheid

Elke woensdag van 16.00-19.00 en zaterdagochtend van 10.00-13.00 zijn we 
open. Er kan zowel met pin als contant betaald worden.          

De huisverkoop van het vlees is bij ons achterom 

Verkoop aan de automaat: biologische rauwe melk, nu ook aardappelen,
eieren, rode bietjes, uien en winterpeen. Alles biologisch gecertificeerd. 

Iedere dag van 8.00 – 19.30 zijn de automaten open

Neterselsedijk 33, Lage Mierde      

Voor meer informatie Facebook: Biologische melkveehouderij Doortjeshoeve

Of tel 0632056973                                                               

Door Arie van den Berk

2020 ligt achter ons. Het meest bizarre jaar sinds lange 
tijd, waarin de wereld zo nu en dan heel even eens-
gezind leek in de strijd tegen een gezamenlijke vijand. 
Laten we hopen dat dit ook zo mag zijn bij de enorme 
operatie van vaccineren, waarin we nu zijn beland. Met 
vertrouwen op een betere toekomst!

Kunt u het zich nog voorstellen? 
Winkelen zonder mondkapje, op vakantie gaan naar elk 
willekeurig land, naar een volle zaal in een schouwburg? 
Spontaan iets ondernemen? En nog veel belangrijker, 
zonder angst een handdruk, omhelzing, knuff el of kus 
kunnen geven en ontvangen? Wat verheugen we ons alles 
wat eerst zo normaal was en wat we zo enorm hebben 
gemist. 

Zeker bij een uitvaart is dat menselijke contact onmisbaar. We doen allemaal ons 
uiterste best om op afstand toch dicht bij zieken en nabestaanden te zijn, maar niets 
kan die persoonlijke handdruk of omarming vervangen. De warmte voelen van een ander 
mens. Hoe goed de techniek ook is, dat gevoel kunnen we helaas nooit helemaal 
overbrengen via een scherm. 

De toekomst 
Terwijl wij wachten op de terugkeer van onze menselijke contactvormen, klopt ook in 
onze branche de toekomst aan de deur. En wel in de vorm van resomeren, waarvoor de 
regering nu een wetsvoorstel voorbereidt om dit mogelijk te maken na overlijden. Hierbij 
wordt het lichaam van een overledene opgelost in water met als restant een schoon wit 
poeder. Dat kan worden uitgestrooid of bewaard in een urn of sieraad. Uit onderzoek blijkt 
dat nu al 1 op de 5 Nederlanders voor resomeren zou kiezen als dat mogelijk is. 

Tijden veranderen
Resomeren is geen toekomst meer, maar binnen handbereik. Laten we hopen dat deze 
vorm van afscheid straks plaatsvindt in een sfeer van ‘ouderwets’ contact, met ruim-
te voor troost, aandacht en warmte. Zodat de menselijke waarden in de toekomst weer 
worden zoals vanouds. 

Wij wensen u een mooi jaar, waarin we weer écht samen kunnen zijn; in liefde, gezondheid, 
warmte en troost!

2021 met een vertrouwde 
en nieuwe invulling!

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

Markt 3 • Bladel • T 0497 388 456
www.restaurantnagoya.nl

WIJ ZIJN OPEN VOOR HET 
AFHALEN VAN HEERLIJK ETEN!

MA : 14.00 - 21.30 UUR
DI : GESLOTEN
WO T/M ZO : 14.00 - 21.30 UUR

50% KORTING
op afhalen van kwaliteits SUSHI

nummer 1 t/m 55
m.u.v. pakketten

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

Melkweg 3, Hapert  T 0497-518450 I www.wwouters.nl
MM&&R Securo BladelR Securo Bladel

ONDERHOUD ONDERHOUD 
VOOR GROTE EN VOOR GROTE EN 
KLEINE TUINENKLEINE TUINEN
Uw tuin netjes in de Uw tuin netjes in de 
winter en klaar voor winter en klaar voor 

het voorjaarhet voorjaar..
 

Bel Bel  06-1449514106-14495141
PC55 

goed om 
te weten
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Onze duim gaat omhoog voor al diegene die in 
Hapert de zwerfstenen mooi beschilderen en ver-
stoppen. Voor de kinderen een leuke bezigheid om te 
zoeken in deze vervelende tijd. Kei tof!

Enkele speurders
--------------------------------------------------------------

We hebben een moeilijk 2020 achter ons gelaten en 
hopelijk staat er een mooi 2021 op iedereen te wach-
ten. In deze bizarre tijd werden de cliënten en team 
van Mariahof niet vergeten: lekkere chocolademelk van 

Fabor, bloemen van De Winstpakker en Van de Voort, de Hema voor hun lekkernijen, kin-
deren van de Torelaar die kerststukjes brachten, BV Den Ekker voor wafels en er werden 
appelfl apjes gebracht en kaarten gestuurd. We willen iedereen op wat voor manier ook die 
de cliënten en zorgpersoneel in het zonnetje hebben gezet bedanken. Let goed op elkaar!

Cliënten en Team Zorgcentrum Mariahof
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Wij, Christel, Conny en Gonny, willen een dikke duim omhoog voor de Bladelse stichting 
Jeugd voor jeugd. Zij hebben door een gulle gift het mogelijk gemaakt dat de bewoners 
van Kempenland Zuid een prachtige en grote muurposter in de eetkamer hebben gekre-
gen. Nu is de metamorfose van de huis- en eetkamer compleet.

Bewoners en medewerkers van Kempenland Zuid
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor KBO Hapert. Hartelijk dank voor het geweldige, grote, fantasti-
sche en verrassend kerstpakket, wat we aan huis bezorgd kregen. Ik was er beduusd van. 
Ja hoor, wij houden vol, hoe moeilijk ook!                      

G.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Buurtvereniging De Beumo uit Reusel steekt een hele grote, dikke duim op voor Jan Peijs 
die jarenlang zich vrijwillig heeft ingezet voor het regelwerk rondom het ophalen van oud 
papier in onze wijk. Bedankt Jan!

Buurtvereniging De Beumo

Goed om te weten!

REDACTIONEEL  
tot maandag 24.00 uur 
Voor zondag 22.00 uur aanleveren  
= grootste kans op plaatsen!

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

- Professionele en creatieve tuinontwerpen
- Deskundige adviezen
- Aanleg door vakmensen
- Alle werkzaamheden in een hand
- Tuinonderhoud met oog voor detail
- Renoveren van bestaande tuinen
- Service en garantie
- Lid VHG

Maak een afspraak met Theo van Maanen of Giel Leyten.
Zij informeren u graag vrijblijvend over de uitgebreide mogelijkheden.

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

  WIST
     JE 
DAT...?

Een duim omhoog voor het schitterend optreden van Ramblin Dog op kerstavond in 
de kerk in Reusel. Ook voor meneer pastoor en KempenTV die dit mogelijk maakten. 
Chapeau Jo en Riet!

Joseph Gijsbers
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Duim omhoog voor de Welfaire, goei komer, handwerk en ziekenboeg vrijwilligers uit 
Casteren. Waar een klein dorp groot in kan zijn! Bedankt voor alle leuke en lieve attenties 
in deze coronatijd. We voelde ons zeker niet vergeten.

Kees en Miet van Gompel
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Een duim omhoog voor BV de Boerenkool voor de puzzeltochtwandeling door de Boeren-
kool. Het was een hele mooie wandeling. 

Marij
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze duim gaat omhoog voor de leerlingen van basisschool Toermalijn omdat ze voor de 
170 gasten van de Zonnebloem kaarten hebben gemaakt met een mooie kerstwens. Een 
mooi initiatief dat laat zien dat kinderen zeker iets kunnen betekenen voor onze ouderen.

Vrijwilligers en gasten Zonnebloem afdeling Bladel
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Een duim omhoog voor het bestuur van KBO Hulsel voor de leuke kerstattentie.

Een tevreden KBO-lid
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Een duim omhoog voor het bestuur van KBO Netersel die haar leden een lekkere kerst-
traktatie bezorgd had als lichtpuntje in deze donkere tijd.

Een KBO-lid
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onze duim gaat omhoog voor de groep Eekhoorns van Kinderopvang Nummereen voor 
de mooie, dikke knuff el-kersttekening voor alle inwoners van het Mariahof.

Een bewoner
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Bedankt Zonnebloem-bestuur en -vrijwilligers voor de mooie kaarten en attenties in deze 
coronatijd die wij van u mochten ontvangen. Het is iedere keer een verrassing geweest 
voor de mensen waar het best wel moeilijk voor is en de dagen lang kunnen duren.

Sjan van de Borne
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor de mevrouw die bij de AH mijn eieren betaalde, omdat mijn pasje 
weigerde. Komen wij u tegen en u herkent ons of wij u, dan wordt u beloond met een grote 
bos bloemen. Heel hartelijk dank!

-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor Seniorenvereniging Bladel en Albert Heijn die de handen ineen 
hebben geslagen en in deze coronatijd ruim 900 ouderen in Bladel hebben verrast met 
een kerstgeschenk.

Anke

... Rusland groter is 

dan Pluto? 

Rusland heeft een 

oppervlakte van 

17,1 miljoen km2. 

Dat is groter dan die 

van Pluto 

(16,6 miljoen km2). 

Nederland past meer dan 

400 keer in Rusland. 

Hoewel Rusland rond de 

142 miljoen inwoners 

heeft, is het land 

dunbevolkt; grote delen 

worden niet bewoond.



9 8 januari 2021

Een duim omhoog voor alle vrienden van de kerststal in Bladel die er voor hebben gezorgd 
dat door het waken bij de kerststal alles goed is verlopen.

Jeanne Clemens
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor KBO Hapert voor het bezorgen van een prachtig, gevulde tas met 
allerlei lekkers voor de leden. Mooi gebaar, bedankt!
 
M.B.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor Judith en Anneke van de B&B Verloren Sinjoor in Bladel voor 
de geweldige kersttasjes met lekkernijen, door hun tijdens de kerstdagen bezorgd voor 
kwetsbare medemensen in deze bijzondere tijd. Top!

Petra
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn duim gaat omlaag voor de gemeente Reusel-de 
Mierden omdat ze in de Zandakker een levensgevaar-
lijke drempel geplaatst hebben. Ik ben er al twee keer 
met mijn fiets over heen gevlogen en er staan ook geen 
borden! Ik denk dat ons gemeenschapsgeld wel beter 
besteed kan worden.

Een bezorgde Ad Gevers

--------------------------------------------------------------

Mijn duim staat omlaag voor degene die zijn afval dumpt op een zandpad liggend aan 
Schepersweier in Reusel richting natuur gebied de Moeren. Degene die dit doet heeft 
geen respect voor de natuur.

Een bezorgde natuur liefhebber

Heeft u ook een duim? Stuur dan de gegevens met een motivatie van maximaal 50 
woorden naar duim@pc55.nl

WAT WORDT WEL GEPLAATST De ‘Duim Omhoog’ is bedoeld voor een bepaalde persoon of groep 
mensen uit de buurt. Voor een mooie prestatie die geleverd is, of hulp geboden op het juiste moment.
WAT WORDT NIET GEPLAATST Een duim omlaag in verband met algemene ‘landelijke problemen’ 
zoals hondenpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet 
geplaatst met uitzondering wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

De vrijwilligers van Wél!zijn De Kempen  
zetten zich in voor kwetsbare burgers. Zij 
zijn op zoek naar een:

Maatje 
Een 9-jarige jongen uit Bladel zou heel 
graag eens met iemand iets willen onder-
nemen. Zo houdt hij bijvoorbeeld van voet-
ballen, gamen en om samen in het dorp 
een ijsje te gaan eten.

Het is fijn als jij als maatje rond de 20 bent 
en ook uit Bladel of omgeving komt. De  
bezoekjes hoeven niet wekelijks te zijn.

Voor meer informatie, neem contact op 
met Eefje Heesterbeek: 0497-514746 of 
maatjes@welzijndekempen.nl

------------------------------------------------

Joris Zorg is een zelfstandig ondernemen-
de organisatie die verzorgingshuiszorg, ver-
pleeghuiszorg en thuiszorg levert. Zij zoe-
ken een creatieve:

Handwerkvrijwilliger
In de huiskamer van locatie De Stroom in 
Oirschot zijn een aantal bewoners met lich-
te dementie die graag handwerken. Zeker 
ook in deze tijd. Zij zouden het erg fijn vin-
den als jij samen met hen komt handwer-
ken en hen hierbij begeleidt.

Onze bewoners zijn heel blij met jouw hulp! 
Neem contact op met Monique Nouwens:  
0499-572124  of mail monique.nouwens@
joriszorg.nl

* * * * *

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

Op maat gemaakte zolen kunnen mogelijk helpen. 
Uw zorgverzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk.

   Interesse? Maak een afspraak.
   Bel 0497 - 38 64 48

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

Markt 54 - Hapert Tel. 38 64 48 
www.voetengoed.nl

Oude Provincialeweg 82 Hapert Tel. 38 22 78
www.poort-van-brabant.nl

Bent u deze wandelaar? 

Dan wint u een paar ATC-wandelsokken  
van Lowa van Voet en Goed t.w.v. € 20,00 
en een ‘Hamburger de Poort’ van Brasserie- 
Logies Poort van Brabant t.w.v. € 12,95.  
Om uw gewonnen prijs in ontvangst te  
nemen, neemt u dit artikel binnen 8  
weken mee naar:

Wandelaar
van de week!

lokale vrijwilligers 
vacature bank

de
 d

ui
m

De ‘Duim’ gaat omlaag
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Zuurkool taart
IInnggrreeddiiëënntteenn:

o 450 gr aardappelschijfjes
o 500 gr verse zuurkool
o 75 gr salami
o 1 pastinaak wortel
o 1 zoete aardappel
o 2 tenen knoflook
o 6 eieren
o 50 ml. water
o handje rucola
o peper

Schil de pastinaak en zoete aardappel
en snijd ze in plakjes (zelfde dikte als
de aardappelschijfjes). Kook in de
magnetron de aardappelplakjes 5
min. in de verpakking. Prik er wel
wat gaatjes in met een vork.

Verhit een ruime koekenpan met wat
olijfolie. Voeg de pastinaak en zoete
aardappel toe en bak 5-10 min.
Schep de aardappelschijfjes, geperste
knoflook en zuurkool erdoor en bak
nog 2-3 min. mee.

Klop de eieren los met het koude
water en peper naar smaak. Snijd de
salami in reepjes en voeg bij het
aardappelmengsel. Schenk het ei-
mengsel over het aardappel-zuurkool
mengsel en schep om.

Druk met een spatel aan en bak de
tortilla in de oven op 180 gr. 15-20
min. tot onderkant en de bovenkant
lichtbruin is. Leg de tortilla op een
bord en bestrooi met de rucola.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 15  min Klaar in: 45  min

zuurkool

1 pastinaak wortel
1 zoete aardappel

knoflook

Een nieuw jaar is weer begonnen, waar-
schijnlijk met dezelfde goede voornemens 
als elk jaar….. Een daarvan is bij mij vaak 
gezonder eten…. en daarmee bedoel ik ei-
genlijk, met nog meer groentes. Herkenbaar?

Met deze “taart” maak je een gezonde start in 2021; hij zit boordevol groenten,  waaronder 
het superfood zuurkool. Zuurkool is licht verteerbaar, bevat veel vitamine C en versterkt je 
immuunsysteem! En dat is in deze coronatijd belangrijk. Als kind zag ik elk jaar hoe zuur-
kool gemaakt werd. Er werden heel wat witte kolen bij ons gesneden op een avond en dan 
laag voor laag inlegt met zout, peperkorrels en jeneverbessen in een zogenaamde Keulse 
pot. Als deze vol was werd deze afgedekt met een houten deksel en verzwaard met een 
steen. Deze stond dan een paar maanden te rijpen in de kelder en in januari hadden we 
dan verse zuurkool uit eigen pot. Echt lekker! Tip: neem een koekepan die in de oven kan, 
maar je kunt het natuurlijk ook overscheppen in een ovenschaal.

Mijn recepten zijn een leidraad, voel je vrij 
om ze aan te passen aan jouw smaak. 
Vind je dit moeilijk, stuur me dan een 
berichtje via ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka

KEMPENLAND

Goed om te weten!

Weekblad
lokaal & informatief

ontspannend & betrokken

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag na 13.00 uur
gesloten
Middagpauze van
12.30 - 13.30 uur

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

ER IS VERSCHIL
De Run voor tuin en dier is
een begrip in Eersel en
omstreken en biedt een
groot assortiment dieren-
voeding en benodigdheden,
met daarbij een persoonlijke
benadering en deskundig
advies. De Run voor tuin en
dier in Eersel. Er is verschil!

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

Vosters–Pulles • Netersel
Ook voor graaf- en sloopwerken.

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

Zuurkool taart
IInnggrreeddiiëënntteenn:

o 450 gr aardappelschijfjes
o 500 gr verse zuurkool
o 75 gr salami
o 1 pastinaak wortel
o 1 zoete aardappel
o 2 tenen knoflook
o 6 eieren
o 50 ml. water
o handje rucola
o peper

Schil de pastinaak en zoete aardappel
en snijd ze in plakjes (zelfde dikte als
de aardappelschijfjes). Kook in de
magnetron de aardappelplakjes 5
min. in de verpakking. Prik er wel
wat gaatjes in met een vork.

Verhit een ruime koekenpan met wat
olijfolie. Voeg de pastinaak en zoete
aardappel toe en bak 5-10 min.
Schep de aardappelschijfjes, geperste
knoflook en zuurkool erdoor en bak
nog 2-3 min. mee.

Klop de eieren los met het koude
water en peper naar smaak. Snijd de
salami in reepjes en voeg bij het
aardappelmengsel. Schenk het ei-
mengsel over het aardappel-zuurkool
mengsel en schep om.

Druk met een spatel aan en bak de
tortilla in de oven op 180 gr. 15-20
min. tot onderkant en de bovenkant
lichtbruin is. Leg de tortilla op een
bord en bestrooi met de rucola.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 15  min Klaar in: 45  min

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

BERGEIJK - In 2021 knapt Natuurmo-
numenten in fases het voormalige vis-
kweekvijvercomplex De Liskes in Ber-
geijk op. Als eerste staat het vrijmaken 
van de kades op het programma. Later 
in het jaar zijn de stuwen in het vijver-
complex aan de beurt. Het doel is om 
de cultuurhistorische waarden te be-
houden, natuurwaarden te herstellen en 
(soms weinig beschikbare) water beter 
te kunnen sturen.

Plaatsmaken op de kades
Op de kades, die de visvijvers van elkaar 
scheiden en rondom het complex, zijn veel 
(jonge) boompjes uitgeschoten. Ook aan 
de randen van de drooggevallen vijvers 
zijn berken en wilgen gaan groeien. Tevens 
heeft ook de exoot Amerikaanse vogelkers 
voet aan de grond gekregen in het terrein. 
Deze ongewenste begroeiing wordt weg-
gehaald. Dit past bij het historische beeld 
(openheid) en de natuurdoelstellingen van 
de vijvers. Bovendien zijn de kades dan 
weer toegankelijk voor machines die ge-
bruikt worden voor beheer en onderhoud 
van het terrein. Deze werkzaamheden zijn 
ook nodig om, later in het jaar, de stu-
wen en duikers te kunnen vernieuwen en 
de kades waar nodig te herstellen. Oude 
markante bomen en enkele wilgenkoepels 
blijven staan om zo rust-, schuil- en nest-
plaats te bieden aan vogels, kleine zoog-
dieren en insecten. De werkzaamheden zijn 
al gestard en zijn naar verwachting 1 maart 
gereed. De gemarkeerde route is in deze 
periode niet toegankelijk. Een alternatieve 
route staat aangegeven op infopanelen bij 
de ingangen van het gebied. 

Vernieuwen stuwen en buizen
De viskweekvijvers zijn door een ingenieus 
regelsysteem van allerhande waterhuis-
houdkundige kunstwerken (o.a. stuwen en 
duikers) met elkaar verbonden. Zo kon in 
het verleden het water doelgericht in- en 
uitgelaten worden voor de kweek van vis. 
Nu gebruiken we de stuwen om, bij een te-
kort aan water, tenminste enkele vijvers van 
water te voorzien. Zo blijft (een deel) van 
het leefgebied beschikbaar voor de soor-
ten die er leven; een aantrekkelijk oord voor 
moerasvogels als woudaap en roerdomp 
maar ook voor soorten als de krakeend en 
de ijsvogel. Door het vernieuwen van de 
kunstwerken is het voor ons weer mogelijk 
om de watervoorziening per vijver te rege-
len, net als in de tijd van de viskwekers. In 
het najaar van 2021 staat het vernieuwen 
van de kunstwerken op de planning.

Herstel cultuurhistorisch 
visvijvercomplex De Liskes

  WIST
     JE 
DAT...?

... Vaticaanstad in Rome 

veel dingen gemeen heeft 

met andere Europese 

hoofdsteden, behalve 

één? Het is één van de 

twee hoofdsteden zonder 

McDonald’s. De tweede 

is Tirana, de hoofdstad 

van Albanië.
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - De corona-pandemie heeft 
ons vele beperkingen opgelegd. Het was 
zoeken naar wat kon of mocht. Niet voor 
Kees van de Ven uit Bladel; die wandelde 
altijd al veel en ging dat nog meer doen. Al 
jaren kun je hem overal in de Kempen te-
genkomen; de afgelopen negentien jaren 
liep hij de wereld rond, in kilometers dan 
en inmiddels is hij aan zijn tweede rondje 
bezig. PC55 ging bij hem op de koffie.

Rondje Dalem
De echte wandelaar herken je aan de 
schoenen en tegenwoordig ook aan de Fit-
Bit om de pols. “Ik weet tot op de meter 
nauwkeurig hoe ver ik gelopen heb”, ver-
telt Kees, bij het eerste bakje koffie. “Ik heb 
in vroeger jaren altijd actief gevolleybald. 
Toen ik 55 werd ben ik ermee gestopt en 
zocht ik naar een andere vorm van bewe-
ging. Ik kocht een fiets maar daar had ik 
niet echt veel plezier in. Samen met een 
maat pakte ik het wandelen op en dat be-
viel wel goed. Als ik uit mijn werk kwam – ik 
was altijd vertegenwoordiger -  dan belde 
ik hem op hoe laat ik verwachtte klaar te 
zijn met eten en dan gingen we een ronde 
maken. Ik woonde toen nog in Netersel en 
dan deden we een ‘rondje Dalem’, dat was 
ongeveer 18 kilometer.”

Dagboek
Toen Kees 60 jaar was, kon hij met pensioen 
en dat was een boost voor het wandelen. 
“Ik ben geen type om achter de geraniums 
te gaan zitten”, gaat hij verder. “Ik ben een 
aantal jaren lid geweest van de Grenslo-
pers, een wandelvereniging in Luyksgestel. 
Daar zag ik de meeste leden alle afstanden 
in een boekje schrijven. Daar ben ik ook 
mee begonnen en zodoende weet ik dus 

precies hoeveel kilometers ik gelopen heb 
sinds mijn pensionering. Het is overigens 
ook een soort dagboek geworden want be-
langrijke gebeurtenissen schrijf ik ook op.” 
Elk jaar op Oudjaarsdag telt Kees het aan-
tal kilometers op en weet dan precies hoe-
veel meters het jaar hem gebracht hebben. 
“Vorig jaar oktober was dat precies 40.075 
kilometer; de omtrek van de wereld. Niet 
dat ik de hele wereld gezien heb hoor maar 
in Portugal en Spanje heb ik ook heel wat 
tochten gelopen.” 

Omleiding
Het was in Portugal dat Kees er in 2014 
achter kwam dat er iets mis was met de 
gezondheid. “We moesten een vrij stijl pad 
op en halverwege kon ik niet meer, ter-
wijl mijn vrouw en vrienden zonder enige 
moeite naar boven liepen. Terug in Bladel, 
ben ik naar de huisarts gegaan die me 
doorstuurde naar het ziekenhuis; een paar 
dagen later had ik vier omleidingen. Daar-
na moest ik mijn conditie weer opbouwen 
maar ik ging weer aan de wandel. Laatst 
was ik bij de huisarts en meldde ik dat ik 
5 kilo was afgevallen. De huisarts schrok 
en vroeg of ik veel last van stress had. Ik 
zei: ‘Nee, ik wandel in coronatijd veel meer 
dan anders’.  Dat was een goede reden 
om wat gewicht te verliezen, vond hij.” Ter 
verduidelijking meldt Kees dat hij vorig jaar 
al 4.000 kilometer liep, tegen gemiddeld 
2.500 in ‘normale’ jaren. 

Vierdaagse
Elke ochtend trekt Kees zijn wandelschoe-
nen aan. “In de ochtend loop ik alleen een 
kilometer of 10 tot 13, in de middag ga ik 
samen met ons Toos nog een rondje van 5 
kilometer. Het houdt ons fit en we buurten 
over van alles en nog wat. In de tijd dat we 
overal nog naartoe mochten, ging ik ’s mid-

dags vaak jeu de boulen of biljarten maar 
dat kan nu even niet.” Kees heeft precies 
twaalf keer de Nijmeegse Vierdaagse ge-
lopen. “Zonder één blaar”, meldt hij trots. 
“Eigenlijk hadden het er dertien moeten 
zijn maar in 2006 werd de tocht door de or-
ganisatie afgelast vanwege extreme hitte. 
Toen kregen we een speldje in plaats van 
het kruisje.” Kees heeft vele mooie herin-
neringen aan de Vierdaagse; bijvoorbeeld 
die keer dat hij een dag met een journalist 
van De Gelderlander liep en er een mooi 
verhaal over hem verscheen in die krant. Of 
de man die op wilde geven, op 5 kilometer 
van de finish en door de peptalk van Kees 
toch doorzette en de etappe afmaakte. 

Goeie schoenen
Veel schoenen heeft Kees niet versleten. 
“Als je goeie schoenen koopt, gaan ze heel 
lang mee”, weet hij inmiddels. “Ik heb ooit 
een paar schoenen geprobeerd maar die 
liepen voor geen meter. Sinds ik een paar 
écht goeie wandelschoenen heb gekocht, 

wil ik geen andere meer en loop ik zonder 
blessures of blaren. Als je het afzet tegen 
het aantal kilometers dat je loopt op die 
schoenen, zijn ze eigenlijk heel goedkoop 
in aanschaf.” De omgeving kent voor Kees 
geen verrassingen meer: “Ik denk dat ik elk 
paadje en elk weggetje wel ken”, lacht hij. 
“Onderweg zie je toch steeds iets nieuws 
of kom je bekenden tegen. Na een korte 
groet lopen we altijd gewoon door want als 
je eenmaal aan de gang bent, moet je niet 
stoppen, dan ben je uit je ritme en dat is 
niet fijn.”

Voorbeeld
Neem een voorbeeld aan Kees, schaf een 
paar wandelschoenen aan, stop een flesje 
water, een paar mandarijntjes of een appel 
in je rugzak en ga erop uit. Gouden tip van 
Kees: “Als je met een maatje gaat lopen, is 
het gezelliger en heb je niet zoveel erg in 
de afstand. Elke dag een paar kilometer lo-
pen, maakt een wereld van verschil voor je 
conditie en de buitenlucht is goed voor je.”

OP PAD

WIJ STAAN TOT UW DIENST
Wij bezorgen uw 

bestelling desgewenst thuis.
U kunt ons bereiken via e-mail en telefoon.

Reparatie’s aan een stofzuiger of andere 
huishoudelijke apparaten is op afspraak mogelijk.

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674

info@vandenbergelektro.com
www.vandenbergelektro.com

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

Laaibeemden 23 • 5529 BB Casteren
Tel. 0497-682119 • Fax: 0497-681950

Mobiel: 06-51229791

Vijverveld 6 - Reusel  - Telefoon 06-10389216

Worstenbrood 1,10
Worstenbrood curry/kaas/ui 1,60                    

Worstenbrood 
    Oosters gekruid  1,35
Worstenbrood met spek 1,35
Worstenbrood kippengehakt 1,60   

Frikandelbrood 1,10                                                         

Saucijzenbrood 1,35                          

Appelfl appen 1,35                                                                                            

Appelplaatcake 

  - heel, 30 stuks 36,00      
  - half,  15 stuks 18,00

Wij bakken dagelijks vers en 
bezorgen uw bestelling thuis of 
warm als traktatie op uw werk.
Ivm de coronamaatregelen kan dit geheel contactloos.

Bel uw bestelling minimaal daags van te voren 

door naar Kristel Rijkers 06-10389216

REPARATIE EN VERKOOP VAN T.V. - AUDIO - VIDEO

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

Beersbeemden 28  •  5525 BE  Duizel
Tel.: 0497-516577 • 06-15405664

De wereld 
rondgewandeld
Kees van de Ven (79) 
loopt meer dan 40.075 kilometer

Elke ochtend trekt Kees zijn wandelschoenen aan. “In de ochtend loop ik alleen een kilo-
meter of 10 tot 13, in de middag ga ik samen met ons Toos nog een rondje van 5 kilometer. 
Het houdt ons fit en we buurten over van alles en nog wat. In de tijd dat we overal nog naar-
toe mochten, ging ik ’s middags vaak jeu de boulen of biljarten maar dat kan nu even niet.”

Oude Provincialeweg 33, 5527 BM Hapert
0497 - 38 13 48 www.lemmenshapert.nl

Oude Provincialeweg 33, 5527 BM Hapert
0497 - 38 13 48 www.lemmenshapert.nl
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 Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje zodat op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die 
getallen één keer voorkomen. Veel succes!

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 1

Within each of the five 9x9 squares, each digit from 1-9 occurs once within each row, column 
and 3x3 block. There is only one solution, and you can find it without guessing.

©2015 KRAZYDAD.COM

#5

7 3 6 2 8
3 5 5 1 8

1 2 7 5 4 6 8 3
7 9 8 7

4 2 9 5 3 7 8
1 5 6 6 9 3

6 5 2 3 3
4 1 7 5 3 2 7

3 9 2 4 9
9 8

9 5 6 2
3 1

2 7 3 2 1
8 1 6 4 1 6 3

9 3 6 5 2
5 3 9 8 5 2

9 7 6 5 9 4 2
6 1 3 9

7 5 9 8 1 3 6 9
3 9 6 9 3

8 1 1 9 7

Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

If you use logic you can solve the puzzle without guesswork.

Need a little help?  The hints page shows a logical order to solve the puzzle.
Use it to identify the next square you should solve.  Or use the answers page
if you really get stuck.

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 1

Ask five econom
ists and you'll get five different explanations (six if one

w
ent to H

arvard).
-- Edgar R. Fiedler

9 1
4 3

5 6 7 3
1 7

8 1 2 4
2 9

7 3 5 1
4 6

8 9
Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

If you use logic you can solve the puzzle without guesswork.

Need a little help?  The hints page shows a logical order to solve the puzzle.
Use it to identify the next square you should solve.  Or use the answers page
if you really get stuck.

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 1

Are you the sam
e person you w

ere ten years ago? tw
enty?

9 1 7 3
5 2 4 1

1 5 6
8 7 6 3

3 1
1 4 5 2
3 9 5

5 4 2 9
1 4 5 2

PUZZELEN

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in de puzzel verstopt. 
Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. De overblijvende letters vormen 
achter elkaar gelezen de oplossing.

© www.puzzelpro.nl

S J E R P A N A H G E S U O H
T N A I R T S I K N T C L E C
R E V M O U C P F I V H J R O
E P U F D N O S R N R U A X R
L R F Q U N R B P N E I R N S
H E E S C H E E F I V L G I A
E W P H T A N P S W O A O F G
N T O U I L J E M N R D N S E
G N I G E W E B L A A R I P S
S A J F K R U T G A T E A U G
E A A C O A K E E D T S J I N
L R S T S P C M V N J E N R I
V R Z S T H H P A A T E B A M
A E A H E I D E T Z E E U W A
T N K F N U M X F N A J A A R

AANSTAMPEN
ANTWERPEN

ARREN
BETALEN
BRITS

CORSAGE
ENFIN

GARAGECHEF
GEVAT
GHANA
HEIDE

HENGSELVAT
HOUSE
INEEN

JACQUET
JARGON
JASZAK
JEANS

KREUPEL
NAJAAR
NASSAU
OMVER
OPHEF
PASJA

PONCHO
PRODUCTIEKOSTEN

RAFEL
RAMING

RIANT
ROVER
SCHEEF

SCHUILADRES
SCOREN
SFINX
SJERP

SPIRAALBEWEGING
SUJET

TEMPEX
TOFFEE
VURIG

ZANDAANWINNING
ZEEUW

 Stuur je oplossing voor dinsdagavond 24.00 uur in door het oplossingswoord door te geven via de website 
www.pc55.nl of stuur een email naar puzzel@pc55.nl. Afgeven of opsturen kan ook: PC55 - Hoefblad 40 - 5527 KV  
Hapert. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Veel plezier met het puzzelen!

 Oplossingswoord© www.puzzelpro.nl

S J E R P A N A H G E S U O H
T N A I R T S I K N T C L E C
R E V M O U C P F I V H J R O
E P U F D N O S R N R U A X R
L R F Q U N R B P N E I R N S
H E E S C H E E F I V L G I A
E W P H T A N P S W O A O F G
N T O U I L J E M N R D N S E
G N I G E W E B L A A R I P S
S A J F K R U T G A T E A U G
E A A C O A K E E D T S J I N
L R S T S P C M V N J E N R I
V R Z S T H H P A A T E B A M
A E A H E I D E T Z E E U W A
T N K F N U M X F N A J A A R

De winnaar van vorige week is: 

Renee van Limpt uit Bladel

met de oplossing: ‘Vrede aan iedereen’

Renee heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, een heer-
lijke luxe vlaai, wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. w.taxicoppens.nl kunt u bij ons terecht. 

in ziekenvervoer

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. w.taxicoppens.nl

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

Antwoorden Cryptofi lippine 18-12-2020: A: Den  B: Ave  C: Jozef  D: Kaars   E: Piekfi jn  F: Sjaloom  G: Omzetpiek  H: Kerstster  
I: Takkemuziek  J: Ballenkraam  K: Kerstvakantie   L: Piekbelasting  M: Vredesboodschap  N: Bezinningsdagen  O: Kraamver-
zorgsters  P: Kerstgratifi catie  / Eindoplossing: VREDE AAN IEDEREEN
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Dé oplossing voor uw 
kunstgebit in Bladel

BLADEL - Problemen met uw kunstgebit ? Dan kunt u terecht bij Tandprotheti-
sche Praktijk Van Steenbergen in Bladel. Gespecialiseerd in het aanmeten, ver-
vaardigen en repareren van kunstgebitten. 

Sinds september is deze praktijk gevestigd aan de Europalaan 79 in Bladel. Na een 
tijdje van verbouwen en renoveren is het pand omgetoverd tot een fonkelnieuwe 
Praktijk. Wannes Van Steenbergen, zaakvoerder en Tandprotheticus van dienst, wil 
bij deze dan ook van de gelegenheid gebruik maken om alle cliënten die reeds voor 
Tandprothetische Praktijk Van Steenbergen kozen, te danken voor het vertrouwen. 
“De Praktijk is geopend in woelige tijden. Daarom is er tot op heden nog geen open 
dag of iets dergelijks geweest. Dat vind ik achteraf bekeken zeer jammer, vooral ook 
omdat wij vanaf het begin een zeer warm welkom hebben gekregen van de mensen 
uit Bladel en daarbuiten. We zijn intussen goed ingewerkt en zullen er ook in 2021 
voor u zijn!”

“Als Tandprotheticus heb ik mijn opleiding in Utrecht voltooid. Zelf ben ik afkom-
stig uit Arendonk, maar mijn carrière speelde zich vooral af in Nederland. De cliënt 
centraal zetten en samen naar de juiste oplossing zoeken, dat is wat we hoog in het 
vaandel dragen. Of het nu gaat om een gratis advies, een kunstgebit of een gebit op 
implantaten (klikgebit), wij staan steeds voor u klaar!”

Licht in de duisternis

Licht geeft sfeer én zoveel méér. 
Verlichting, daar hebben we dit 
jaar beslist behoefte aan.

#verlichting

DESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaar

Lichtpuntje nodig?
Plaats een bestelling

0497 381 795 | info@dehoutwinkelbladel.nlIndustrieweg 3 | 5531 AD Bladel 

Wij wensen u 

een gezond en 

gelukkig 2021!

BLADEL - De Mul Verzekeren en Risico-
beheer steunt graag lokale initiatieven 
en heeft dit jaar haar kerstdonatie ge-
schonken aan Stichting Hulp in Nood 
Bladel-Netersel.

Stichting Hulp in Nood Bladel-Netersel zet 
zich onder andere in voor zieken en oude-
ren en draait volledig op acties en donaties 
en krijgt hiermee een welverdiend extra 
steuntje in de rug.

De Mul Verzekeren en Risicobeheer 
doneert kerstcheque aan Stichting 
Hulp in Nood Bladel-Netersel

Hariet van Tilburg overhandigt de cheque aan Jan Castelijns

wees sociaal koop lokaal

BLOEMENJuwelier BOEKEN

BLOEMEN Juwelier

SCHOENEN Juwelier

SCHOENEN

SCHOENEN
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Polypropyleen kun je gewoon buiten laten hangen in de regen zonder dat de inkt uitloopt

Wij kunnen snel jouw bouwtekeningen printen, kopiëren en scannen. 
Zodat jij je bezig kunt houden met de zaken waarin jij goed bent! 

Laat voordelig je bouwtekeningen printen in zwart-wit of kleur 

op standaard papier of polypropyleen (kunststof).
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Willibrordlaan 48, Hulsel • Tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

Aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.
Kijk op onze website voor de occasions

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!

Mierdseweg 79
5541 EP Reusel
Tel: +31 497 641 573
www.garagehuijbregts.nl

Bent u het rijden naar uw (merk)dealer vanwege 
de afstand beu aan het geraken? Zoekt u een 

betrouw- en betaalbare garage dichter bij huis? 

Wij voeren het onderhoud aan uw auto vakkundig 
en betaalbaar voor u uit! Mét behoud van 
fabrieksgaranti e! Ook voor uw leaseauto.

Kijk voor meer info op www.garagehuijbregts.nl of loop 
eens geheel vrijblijvend (wel corona-proof) bij ons binnen.

Attentie autobezitters!

Hoofdstraat 5a • Hoogeloon • Tel. 0497-684002 •  www.franksol.nl

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Brief van de burgemeester voor verenigingen

Beste inwoners,
 
Dit jaar is het moment om eens wat minder over de 
jaarcijfers, targets en doelen te praten… Het was een 
bizar jaar met de COVID-19 pandemie die in alle 
hevigheid uitbarstte. Naast de onrust die dit 
veroorzaakte, werd tegelijkertijd ons sociale leven lam 
gelegd. Evenementen werden afgelast, thuiswerken 
waar mogelijk werd de norm, kinderen kregen thuis 
onderwijs, boodschappen werden steeds meer bezorgd 
en bezoek aan opa en/of oma kreeg een nieuwe 
betekenis; vanachter het raam zwaaien of bellen. 
Vanzelfsprekend is er gezien de opgelegde lockdown 
ook geen nieuwjaarsreceptie. Tóch wil ik u iets 
meegeven via deze column.
 
Hoewel het aantal fysieke ontmoetingen dat ik had 
met de Blaalse samenleving enorm omlaag ging in 
aantal, kregen de contacten die ik wél had meer 
aandacht. Fysieke contacten kregen dus een 

kwalitatieve impuls. Het ambt van burgemeester is er 
een die veel rollen omvat. Vooral de formele rollen zijn 
voor u het meest zichtbaar en herkenbaar. Het gebrek 
aan de fysieke ontmoetingen met u, heeft mij ook 
doen beseffen dat de hoofdfunctie van het ambt juist 
het informeel sociaal verbinden is; tussen de 
verschillende groepen en groeperingen in onze 
gemeente en regio. De rest is, in het juiste perspectief 
bezien, in feite bijzaak. 
 
Op 11 jarige leeftijd begon ik met handboogschieten 
bij de Wouwse handboogschutterij “L’Union Fait la 
Force” en moest ik laatst nog denken aan die 
verenigingsnaam die letterlijk vertaald betekent 
“eenheid maakt kracht”. Dat motto “samen kunnen we 
elk karwei klaren”, is waar ik nog steeds in geloof en 
de onderlinge verbondenheid is wat me in de Kempen 
dan ook zo erg aanspreekt. 
Nu dat sociaal verbinden juist zo onder druk staat, 
realiseren we ons ook zo goed wat we missen en waar 
we weer enorm op moeten inzetten als de pandemie 
voorbij is. Daarom ben ik zo trots dat verenigingen de 
mogelijkheden opzoeken om de band tussen de leden 
in stand te houden. Ook proberen 
carnavalsverenigingen met een alternatief programma 
te komen, zonder dat er sprake is van een evenement. 
Maar met een alternatief programma binnen de 
geldende regels zijn we nu blij. Ook al is het moeilijk, 
we proberen er nog steeds wat van te maken. We 
mogen simpelweg de pandemie niet misbruiken als 
excuus om onze identiteit, die deels tot uiting komt in 
tradities en evenementen, te beëindigen. We hebben 
een vitale samenleving die wel tegen een stootje kan.
 
En toch maak ik me een beetje zorgen. De huidige 
situatie maakt dat veel werkzaamheden nu zonder 
sociale interactie en op de automatische piloot gaan; 
de zogenoemde overlevingsstand. Heel verklaarbaar, 
net zoals we waarschijnlijk proberen de sociale en 
financiële verliezen in te halen wanneer de pandemie 
voorbij is. Omdat financiële doelstellingen vaak harder 
om aandacht vragen dan de sociale opgave, is de kans 
groot dat het gebrek aan sociale interactie nog langer 
voortduurt dan strikt noodzakelijk. 
 
De naam van de Blaalse handboogschutterij 
“Ontspanning na arbeid (ONA)”, daar waar ik nu lid 
van ben, refereert aan de goede Kempische 
arbeidsethos die er sinds decennia hier heerst. Die 

mentaliteit van “Eerst het werk en dan het meisje” 
heeft ons groot gemaakt. Daar mogen we trots op zijn. 
De samenleving is echter in de loop van de jaren sterk 
veranderd en niet alles is meer vanzelfsprekend. Een 
herstart zonder tijd voor sociale interactie zou daarom 
mijn inziens een verkeerde herstart zijn. Want zonder 
sociale interactie geen onderlinge verbinding met de 
collectieve waarde waarvoor wij staan in de Brainport 
regio. En dat is nu iets wat ons juist zo onderscheidt 
van andere regio’s. Te waardevol dus om te verliezen. 
Samen zijn we hier nog steeds meer dan de som der 
afzonderlijke delen.
 
Vandaar dat ik zat te broeden op een “eigen” 
routekaart voor de Blaalse samenleving, één die we 
kunnen gebruiken in onze gemeente die zo rijk is aan 
verenigingen en samenwerkingsverbanden. Want als 
de pandemie dadelijk voorbij is, en dat moment komt 
er echt, wat gebeurt er dan? Dan kan een routekaart 
ons helpen focussen waar we eerst de accenten op 
moeten leggen. Laten we ervoor waken dat na een 
lange periode van sociale onthouding in 
verenigingsverband we de fout maken om de talrijkere 
fysieke contacten te weinig invulling geven. 
 
Ik roep dan ook de voorzitters van de verenigingen en 
de samenwerkingsverbanden op om bij de herstart van 
het sociale leven dit goed te faciliteren. Zorg voor wat 
extra’s bij de koffie en geef ruimte om los van de 
verenigingsactiviteit de sociale interactie weer op te 
bouwen. Al mag het clubgebouw open, het hervatten 
van de competities kunnen nog wel even duren. 
Ruimte om elkaar weer even te spreken, te vragen hoe 
de periode is beleefd, wat er thuis is gebeurd in 
afgelopen periode… dat moet ook een plek krijgen. 
Juist als daarvoor plaats is, biedt de vereniging en het 
samenwerkingsverband meerwaarde en behoudt het 
ook na een moeilijke periode vitaliteit. Want De 
Kempen is groot geworden via vitale verenigingen en 
samenwerkingsverbanden. Dat DNA is waar het ons 
echt om gaat. Laten we dit koesteren, want dat is waar 
we het voor doen. Zo gaan we vol vertrouwen 2021 
tegemoet. Ik wens u komend jaar goede gezondheid 
en veel geluk toe.

Met vriendelijke groet,

Remco Bosma

Inzameling kerstbomen 2020-2021
Evenals voorgaande jaren worden de kerstbomen in 
Hapert, Hoogeloon en Netersel weer centraal 
ingezameld, afgevoerd, versnipperd en gecomposteerd. 
De inwoners van deze dorpen kunnen hun kerstboom 
gratis inleveren op maandag 11 januari 2021 vanaf 
12.00 uur en op dinsdag 12 januari 2021 tot 12.00 
uur.

Na deze tijd worden de bomen afgevoerd. Zorg dus dat 
u uw boom op tijd inlevert! 
Op de volgende plaatsen worden dranghekken 
geplaatst waar de kerstbomen worden ingezameld: 
•  Hapert: nabij gemeenschapshuis “den Tref”.
• Hoogeloon: Valensplein. 
•  Netersel: Carolus Simplexplein (tegenover café “d’n 

Driesprong”).

In Casteren worden kerstbomen op zaterdag 9 januari 
2021 tussen 09.00 en 17.00 uur aan huis opgehaald 
door carnavalsgroep “’t Zooike”. Zij vragen daarvoor 
een vergoeding van € 1,00 per boom.

Voor de inwoners die van die inzameling geen gebruik 
willen/kunnen maken, bestaat de mogelijkheid om de 
kerstboom gratis in te leveren op het pleintje voor café 
“d’n Bels” (tegenover de kerk) op maandag 11 januari 
2021 vanaf 12.00 uur en op dinsdag 12 januari 2021 
tot 12.00 uur.

In Bladel ziet Scouting Bladel, i.v.m. de 
coronamaatregelen, dit jaar af van de traditionele 
kerstboomverbranding. In plaats daarvan organiseert 
de scouting een kerstboominzameling op zaterdag  
9 januari 2021 tussen 8.00 en 16.00 uur. Als u wilt dat 
uw kerstboom wordt opgehaald, dan kunt u dat 
aanmelden via: www.scoutingbladel.nl/kerstboom.  
Als tegemoetkoming in de kosten wordt een 
vergoeding gevraagd van € 1,00 per boom. 
Voor de inwoners die van die inzameling geen gebruik 
willen/kunnen maken, bestaat de mogelijkheid om de 
kerstboom gratis in te leveren op het Markt in Bladel op 
maandag 11 januari 2021 vanaf 12.00 uur en op 
dinsdag 12 januari 2021 tot 12.00 uur.
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Aanvragen indienen in de periode van 1 februari 
tot en met 1 juni 2021 
De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de instelling 
te subsidiëren die muzikale en culturele vorming 
aanbiedt, maar uitsluitend de leerling die er gebruik 
van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente Bladel 
betekent dit dat zij zelf afspraken moeten maken met 
een docent voor muziek, zang of dans.

Subsidiemogelijkheden
Deelnemers aan muzikale en culturele vorming, die 
tussen 6 en 21 jaar oud zijn en in de gemeente Bladel 
wonen, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen 
voor het volgen van cursussen. Het is mogelijk dat 
meerdere facturen worden ingediend. Het maximale 
bedrag blijft echter gelden. De subsidie bedraagt 50% 
van het lesgeld met een maximum van € 434,00 per 
cursusjaar. De totale uitgaven van deze subsidie zijn 
aan een limiet gebonden. Als het totaal aan aanvragen 
de limiet overschrijdt, dan wordt de totale subsidie 
verdeeld over alle aanvragers. 

Het bedrag per aanvrager valt in deze situatie 
enigszins lager uit.

Controleer of uw docent op de docentenlijst 
staat
Om die reden hanteren we een aantal voorwaarden 
waaraan docenten moeten voldoen. Alleen voor lessen 
bij docenten op deze lijst komt u in aanmerking voor 
subsidie. Uiteraard maakt elke deelnemer zelf de 
keuze voor een bepaalde docent, maar een deelnemer 
komt alleen in aanmerking voor subsidie als de 
cursus wordt gevolgd bij één van de docenten die op 
de overzichtslijst staan vermeld. Zo kunnen we het 
kwaliteitsniveau waarborgen. De overzichtslijst kunt u 
vinden op www.bladel.nl/muzieksubsidie.

Aanvraagformulier
Voor deze individuele subsidiëring van deelname 
aan muzikale en culturele vorming zijn nadere 
regels vastgesteld. Deze nadere regels en het 
aanvraagformulier kunt u downloaden via de website: 

www.bladel.nl/muzieksubsidie of opvragen bij het KCC 
in het gemeentehuis. U kunt het aanvraagformulier 
ook digitaal invullen met DigiD.

Periode om aanvragen in te dienen
De termijn voor het indienen van de subsidieaanvraag 
loopt van 1 februari tot en met 1 juni van het lopende 
cursusjaar. De regeling bepaalt dat deze periode 
strikt gehanteerd moet worden door de gemeente. 
Aanvragen die te vroeg of te laat binnenkomen, 
worden afgewezen.

Resultaten inwonerspanel                  over veehouderijResultaten inwonerspanel                  over 

Netto respons.583RESPONS INGEVULD

66%

Ervaart meer hinder, opvallend
omdat emissie sterk is gedaald.24%

Respondenten in de
leeftijd van 16 tot 35 jaar.
(onvoldoende vertegenwoordigd)

5,7%

Respondenten woont maar
in het buitengebied.16%

48%
AFNAME

Verwacht een krimp van de
lokale veehouderijsector.66%KENNIS KRIMP

66%

Is op de hoogte dat het aantal
dieren sinds 2010 juist nagenoeg
gelijk is gebleven.

Is op de hoogte van de afname
van het aantal veehouderijen in
de Gemeente Bladel sinds 2010.

60%

40%

Verwacht met de huidige markt
en regelgeving dat de hinder vanuit
de veehouderijen zal afnemen.

Gemeente Bladel

Beeld sinds 2010CIJFER 6,4
GEMIDDELD

Bewoners Buitengebied.7,7

Bewoners Stedelijkgebied.6,1

Beeld sinds 2010

GEUR
OVERLAST Ervaart geuroverlast.

Ervaart geuroverlast, hoofdpijn
en/of luchtwegklachten.

27%

10%
Maakt zich zorgen om

mogelijke gezondheidsrisico’s.
50%

VERTROUWEN
46%42% Heeft vertrouwen in de sector als

het gaat om het beperken van de 
gezondheidsrisico’s.

Heeft geen vertrouwen in de sector
als het gaat om het beperken van

de  gezondheidsrisico’s.

Heeft geen vertrouwen in de
Gemeente Bladel als het gaat

om het beperken van de
gezondheidsrisico’s.

Bewoners
Buitengebied

Bewoners
Stedelijkgebied

36%

40%

Heeft vertrouwen in de
Gemeente Bladel als het gaat
om het beperken van de
gezondheidsrisico’s.

24% Blijft hierin neutraal.

VERloedering

AANDACHTSPUNTEN AAN DE SLAG MET

39%43% Maakt zich geen zorgen qua
verloedering van gestopte
veehouderijen.

Maakt zich zorgen qua
verloedering van gestopte

veehouderijen.

In het stedelijk gebied wordt meer
overlast ervaren dat op basis van de
verminderde emissie wordt verwacht.

Onvoldoende informatieverstrekking
vanuit de gemeente mbt zaken
rondom de veehouderij.

Te weinig direct contact tussen
(bezorgde) inwoners en de gemeente.

Het actief verminderen van overlast 
door veehouderijen binnen de
mogelijkheden van de Gemeente.

Het beter beschikbaar en toegankelijk
maken van informatie mbt de veehouderij
en het beleid. Aanbieden van een
informatiepunt voor inwoners.

Het herhalen van deze vragenlijst over
een paar jaar om te monitoren dat de
acties e�ect hebben gehad.

Resultaten onderzoek inwonerspanel veehouderij
In het voorjaar is een onderzoek uitgevoerd naar de 
beleving van de lokale veehouderijsector binnen het 
inwonerspanel. Alle resultaten vindt u terug in de 
infographic en in het rapport dat u kunt vinden via 
www.inwonerspanelbladel.nl. De gemeente gaat met de 
aandachtspunten aan de slag.

Enkele resultaten
Er zijn 583 complete vragenlijsten ingevuld, een respons 
van 66%. Slechts 16% van de respondenten woont in 
het buitengebied. Gemiddeld krijgt de Bladelse 
veehouderijsector als waardering een 6,4, waarbij 

bewoners van het buitengebied een veel hoger cijfer 
geven (7,7) dan bewoners binnen de kom (6,1). Vier op 
de tien respondenten gaf aan dat het beeld van de 
veehouderij negatiever geworden is sinds 2010. Ook 
hier is het signaal uit het buitengebied anders; het beeld 
is voor hen juist positiever geworden.

Ook deelnemen aan het inwonerspanel?
De gemeente Bladel wil voor haar inwoners een fijn 
woon- en leefklimaat. Daarom hoort de gemeente 
graag wat u belangrijk vindt in uw omgeving. Daarbij is 
het goed dat zoveel mogelijk verschillende mensen uit 

alle kernen van de gemeente laten weten hoe ze over 
bepaalde onderwerpen denken. Dat kan bijvoorbeeld 
gaan over veiligheid, verkeer, gemeentelijke 
dienstverlening of duurzaamheid. Het inwonerspanel is 
een middel om de meningen per onderwerp te peilen 
en deze te gebruiken bij het maken van nieuw beleid en 
bij de besluitvorming. Iedere inwoner van onze 
gemeente (vanaf 16 jaar) kan meedoen aan het 
inwonerspanel.
Meedoen aan het inwonerspanel is eenvoudig. 
Kijk hiervoor op www.inwonerspanelbladel.nl. 
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Informatieavond ontwerp 
gebied Groene Long 
op woensdag 
13 januari 2021
De initiatiefnemers van De Groene Long, de 
klankbordgroep van omwonenden en de 
gemeente werken aan een ontwerp voor het 
gebied De Groene Long. KruitKok 
Landschapsarchitecten ondersteunt hen hierbij. 
Het resultaat is een conceptontwerp waarop te 
zien is hoe het gebied eruit komt te zien. Dit 
wordt digitaal gepresenteerd op 13 januari 
aanstaande. Daarna staat het tot en met 
26 januari open voor reacties. 

De link naar de uitzending vindt u op de 
Facebook– en YouTubepagina van de gemeente 
Bladel (zoek op Facebook en YouTube naar 
Gemeente Bladel). Voor het volgen van de 
uitzending heeft u een internetverbinding en 
computer, laptop, tablet of mobiele telefoon 
nodig. U kunt de uitzending ook op een later 
moment terugkijken.

Datum uitzending:
woensdag 13 januari 2021.
Tijd:  vanaf 19.30 uur (het is handig om 

19.15 uur de stream al aan te zetten).
Locatie:  digitale interactieve uitzending via de 

Facebook– en YouTubepagina van de 
gemeente Bladel.

  Facebook: 
  www.facebook.com/gemeenteBladel 
  YouTube: 
  www.youtube.com/gemeenteBladel 

De initiatiefnemers praten u bij over de stand 
van zaken. Esther Kruit, van KruitKok 
Landschapsarchitecten, vertelt meer over het 
ontwerp voor het gebied.

Reactie mogelijk op ontwerp gebied
Wilt u naderhand het ontwerp nog eens zelf 
bekijken en hierop uw reactie geven? 
Dan kan dit vanaf 13 januari via 
www.groenelongbladel.nl. Doet u dit liever niet 
digitaal? Dan kunt u het ontwerp ook op papier 
inzien bij de receptie van het gemeentehuis 
(Markt 21 in Bladel) en een schriftelijke reactie 
achterlaten. Maak hiervoor een afspraak. U kunt 
via onderstaande e-mailadressen ook contact 
opnemen met de verschillende initiatiefnemers.

Vervolg
Na 26 januari worden alle reacties verwerkt en 
hoort u wat ermee wordt gedaan. De 
gemeenteraad bespreekt het definitieve ontwerp 
voor op 1 maart. Op 25 maart neemt de 
gemeenteraad een besluit over het definitieve 
gebiedsontwerp. Als de gemeenteraad positief 
besluit op het ontwerp dan start de uitvoering in 
het voorjaar van 2021.

Heeft u vragen, tips, wilt u op de hoogte blijven 
en/of uzelf aanmelden als vrijwilliger? Neem dan 
contact op met: 
•  Claudia Rieswijk, projectleider van de 

gemeente Bladel via groenelong@bladel.nl of 
0497 - 361 636.

•  Femmes van Limpt van de Stichting Het 
Groene Goud via info@
tuinderijhetgroenegoud.nl 

•  Toon Hendriks van de Stichting Vrienden van 
de Kinderboerderij Bladel via 
kinderboerderijbladel@hotmail.com

•  Wil Broos van het Pius X-college via 
w.broos@piusx-college.nl 

•  Judith Jansen van de Klankbordgroep van 
omwonenden via 
klankbordgroepdegroenelong@gmail.com 

Iedereen verlangt naar
een leven zonder coronaregels.

Vaccineren is hierin de belangrijkste stap.

Als we ons laten vaccineren, kan corona

niet meer zomaar om zich heen grijpen

en krijgen we stapje voor stapje meer

vrijheid terug.

Het is goed om te weten dat elk vaccin dat straks 

is goedgekeurd op tienduizenden mensen is 

getest. Zo weten we dat het veilig is en ons 

goed beschermt tegen het virus. Een inenting 

beschermt niet alleen jezelf, maar ook je familie, 

vrienden en de kwetsbare mensen om je heen.

Het is begrijpelijk als je vragen hebt.

Antwoorden vind je op coronavaccinatie.nl

Meer weten over
coronavaccinatie?

Inwonerspanel
gemeente Bladel

Doe mee!
WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL
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NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

1. Vervangen van bomen, Kranenberg Casteren, De Hoeven Netersel Casteren week 2 t/m week 5 2021 Idverde Realisatie BV (Veldhoven)
    De weg is tijdens deze periode afgesloten, er is een omleidingsroute ingesteld Netersel

2. Oprichten van appartementen, het Laar/Beukenbos Bladel week 37-2020 t/m week 40 2021 Borrenbergs Bouwbedrijf B.V. Luyksgestel
    Het laar is niet toegankelijk vanuit richting Bleijenhoek   

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klant Contact Centrum (KCC), tel. 0497-361636.

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

E-mail: info@bladel.nl
Website: www.bladel.nl

 @gemeente_Bladel
www.facebook.com/gemeenteBladel

 @gemeentebladel

Calamiteitenlijn (24 uur):
Tel.: 0497-361444

Voor het melden van gevaarlijke 
situaties, zoals bv. een gat in de weg.

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

Maandag 9.00 - 19.00 uur
Dinsdag 9.00 - 12.00 uur
Woensdag 9.00 - 19.00 uur
Donderdag 9.00 - 12.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Voor het maken van een afspraak 
met de burgemeester of een van de 

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 0497 - 361438 / 361439

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, 
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het 
elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan de burger. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen zijn de hierboven 
genoemde websites beschikbaar. Via de website 
www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich gratis 
aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•    Sniederslaan 162, kappen van één boom;
•    Bleijenhoek 1 t/m 3J, gewijzigd uitvoeren van een 

eerder verleende vergunning (BLA-2020-0408) voor 
verbouwen van een kantoorpand tot 
woonzorggebouw;

•    Mastbos ongenummerd, bouwen van een 
bedrijfsruimte met bedrijfswoning;

•    Vogelwikke ongenummerd, bouwen van een 
woning;

•    Winterkoninkje ongenummerd, bouwen van een 
woning en het aanleggen van een inrit.

Hapert
•    Diamantweg 67, verbouwen van een bedrijfspand;
•    Kerkstraat 25, aanpassen van een eerder verleende 

vergunning;
•    Het Kaar ongenummerd, bouwen van een twee-

onder-een-kapwoning;

•    Dalem ongenummerd, bouwen van een woning en 
aanleggen van een inrit.

Hoogeloon
•    Verzetshelden 13, bouwen van een woning.

Netersel
•    De Ruttestraat 8, bouwen van een jongveestal en 

verbouwen van een woning.

Casteren 
•    Kerkeneind ongenummerd, kappen van twee 

bomen;
•    Zanddries ongenummerd, bouwen van een woning.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•    Rootven 29, bouwen van een bedrijfspand, het 

aanleggen van twee inritten en het kappen van 
twee bomen, datum besluit: 23-12-2020.

Hapert
•    Venweg 12, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het starten van een praktijk aan huis, datum 
besluit: 23-12-2020.

Ontwerp wijzigingsplan “Lemel 
13-15, Hapert” 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken op grond van artikel 3.6 lid 1 onder a van de 
Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat het ontwerp wijzigingsplan 
“Lemel 13-15, Hapert” ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op het 
wijzigen van een voormalige intensieve veehouderij met 
twee bedrijfswoningen, naar twee woningen. De 

bestemming ‘Agrarisch - Agrarisch bedrijf 1’ wijzigt 
naar ‘Wonen’. Het is gelegen op het kadastraal perceel 
bekend gemeente HGL04, sectie H, nummers 986 en 
987, plaatselijk bekend Lemel 13-15 te Hapert. Het 
bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken 
ligt van 7 januari 2021 tot en met 17 februari 2021 ter 
inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het 
gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht 
op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op 
dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op 
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. 
U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.
nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.
WPG0066Lemel13-ONTW. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het ontwerpplan 
kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen 
naar het college van burgemeester en wethouders van 
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. 
In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op 
welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking 
heeft.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het KCC of met mevrouw E. Pas van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 
0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt 
een verslag gemaakt.

De Nierstichting wil nierpatiënten hun leven teruggeven. Zodat zij er weer zijn 
voor de mensen die van hen houden. 
Help mee. Doneer op nierstichting.nl voor meer succesvolle transplantaties.

Laat Prya er weer zijn voor haar gezin
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NETERSEL - Het be-
stuur van vv Netersel 
is blij mede te kunnen 
delen dat de selectie 
ook in het seizoen 
2021-2022 onder lei-
ding zal staan van 
André Vosters en 
Toon Daniëls. 

Voor André wordt dit het derde seizoen en 
Toon gaat alweer zijn elfde jaar in op sport-

park de Groesbocht. Er heerst binnen de 
spelersgroep en het bestuur tevredenheid 
over de samenwerking met het duo. Met 
name de manier waarop omgegaan wordt 
met de lastige situatie dit jaar verdient 
complimenten. 

Het bestuur en de leden van voetbalver-
eniging Netersel wensen beide heren alle 
succes toe en hopen uiteraard dat ze snel 
hun kwaliteiten weer kunnen tonen op en 
naast het veld.

Vv Netersel verlengt samenwerking met 
André Vosters en Toon Daniëls

SPORTIEF

Jurgen Elbers 
nieuwe trainer bij vv Bladella

BLADEL - Met ingang 
van het volgende sei-
zoen wordt Eindhove-
naar Jurgen Elbers (45) 
voor twee jaargangen 
hoofdtrainer van vv Bla-
della. 

Elbers begon in 2007 zijn trainersloopbaan 
bij ESV (4e klasse). Daarna was hij zes 
jaar (2011-2017) werkzaam bij Wilhelmina 
Boys, dat in die periode van de 4e naar de 
2e klasse promoveerde. Vervolgens kreeg 
hij drie seizoenen de technische scepter in 
handen bij 1e klasser Deurne. In dit lopen-
de seizoen heeft Elbers voor zichzelf een 
sabbatical ingelast. Jurgen Elbers gaat bij 
de Bladelse 3e klasser Harry la Vallette op-
volgen, die na 26 jaar - waarvan de laatste 
twee seizoenen bij Bladella - een punt zet 
achter zijn trainersloopbaan.

BLADEL - Bestronics 
bv wordt de nieuwe 
hoofdsponsor van 
de Acht van Bladel, 
de driedaagse inter-
nationale wielerwed-
strijd voor junioren, 
die komend jaar op 

de UCI-kalender staat en waarvoor zich 
al tal prominente ploegen hebben aange-
meld. Bestronics verbindt zich voor een 
periode van drie jaar aan de Acht. 

Het productie- en assemblagebedrijf uit 
Veldhoven, geleid door de Bladelse broers 
Anton en Hans van Limpt, neemt in goed 
overleg het hoofdsponsorschap over van 
Hapert aanhangwagens, dat na zes jaar 
een stapje terug doet en de sponsoring van 
het puntenklassement op zich neemt. Be-
stronics breidt met de sponsoring van de 
Acht van Bladel, en ook de overige evene-
menten die door de Stichting Wielerevene-
menten Het Snelle Wiel worden georgani-
seerd, zijn steun aan de wielersport uit. Het 
bedrijf is al een aantal jaren sponsor van 
wielerclub Het Snelle Wiel. 

De Stichting is erg blij met de steun van 
Bestronics. Voorzitter Hans Dorscheidt: 
“Tijdens ons jaarlijkse bezoek aan de 
sponsors rond Kerst maakte Anton van 
Limpt duidelijk dat hij graag wil gaan voor 
het hoofdsponsorschap. We hebben geen 
moment getwijfeld. De directie van Hapert 
aanhangwagens had ons een tijdje terug al 
laten weten dat het bedrijf bereid was een 
stapje terug te doen bij nieuwe gegadig-
den. Het tekent de sportiviteit van Hapert 

aanhangwagens dat het ons blijft onder-
steunen.”

Als bedrijf timmert Bestronics flink aan de 
weg. Het productie- en assemblagebe-
drijf richt zich op de industriële en elec-
tronicamarkt. Belangrijkste activiteiten zijn 
productieontwikkeling, assemblage van 
hightech electronica en produceren van 
kabelbomen en behuizingen. Anton van 
Limpt volgt de Acht van Bladel al vanaf 
zijn prille jeugd en was ook betrokken bij 
de oprichting van de Stichting Wielereve-
nementen. De laatste jaren waren hij en 
broer Hans chauffeur van de jurywagens in 
de Acht. De ontwikkeling die de wedstrijd 
doormaakt, onder andere met een etap-
pestart in Lierop én een plek op de interna-
tionale kalender, was voor hem reden om 
als hoofdsponsor deze wedstrijd naar een 
hoger niveau te tillen. 

Hans Dorscheidt: “Bestronics gaat ons 
voor minimaal drie jaar steunen. Dat is een 
stevige basis waar we op kunnen bouwen. 
En nu maar hopen dat de wedstrijd dit 
jaar kan doorgaan. De ene na de andere 
topploeg meldt zich bij ons aan, uit diver-
se continenten. We zullen uiteindelijk een 
keuze moeten maken, maar vast staat nu 
al dat het een sterk deelnemersveld zal 
worden. Met een sterke sponsor én sterke  
co-sponsors uit de regio krijgen we nóg 
meer uitstraling.” Nu de Acht van Bladel op 
de UCI-kalender staat, is ook de website 
volledig vernieuwd met een Engelstalige 
versie: 

www.achtvanbladel.nl

Bestronics nieuwe hoofdsponsor 
Acht van Bladel
De driedaagse internationale wielerwedstrijd voor junioren

Hoofdsponsor Anton van Limpt (links) en voorzitter Hans Dorscheidt. 
(Foto: Gerard Brüggenwirth)

HAPERT - Tijdens een extra algemene 
ledenvergadering hebben de leden van 
Tennisvereniging de Hellekens uit Ha-
pert voor de aanleg van 2 padelbanen 
gestemd.

Padel is wereldwijd de snelst groeiende 
sport. Het is een racketsport met onder-
delen uit tennis en squash, waarbij strate-
gie belangrijker is dan kracht. Padel wordt 
gespeeld op een kleinere tennisbaan in 
kooivorm, waarbij altijd 2 tegen 2 wordt 
gespeeld. Het is laagdrempeliger dan ten-
nis en makkelijker te leren. Zowel voor de 
jeugd als de ouderen is het een aantrek-
kelijke sport. Maar ook voetballers, ten-
nissers en andere sporters zullen hier een 
uitdaging in vinden.

In januari zullen de werkzaamheden bij TV 
de Hellekens aanvangen en als de weergo-
den goed gezind zijn, zullen de banen in 
maart speelklaar zijn. Gedurende het hele 
jaar kan er padel gespeeld worden, dus 
ook in de wintermaanden.

Het lidmaatschap bij TV de Hellekens kost 
€ 100,- per jaar. Met dit lidmaatschap kun 
je onbeperkt tennissen en vanaf maart 
2021 ook padellen. Voor meer informatie 
of aanmelden kun je contact opnemen met 
Nolly van Beek (06-20522522), Maggie van 
den Boomen (06-36014598) of via 

padel@dehellekens.nl

Voorjaar 2021 padel 
bij TV de Hellekens

Een beetje verbeelding doet wonderen. 
Kijk op cliniclowns.nl hoe.
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Salaris Professional 
 
Wij zijn een groeiend MKB advieskantoor in Hapert. Voor het team 
loonadministratie zoeken we versterking. 
 
We zijn op zoek naar  iemand, het liefst uit de omgeving van Hapert, voor een 
parttime functie (20 tot 30 uur). Het betreft een veelzijdige, uitdagende functie 
en je werkzaamheden zijn uitvoerend van aard. 
 
Wat we je bieden is een mooi salaris en fijn team. 
 
De functie-eisen; 

• Een opleiding op MBO/HBO niveau en Praktijkdiploma Loonadministratie 
• Affiniteit met HR 
• Minimaal twee jaar relevante werkervaring 
• Pro-actief, klantgericht en representatief 
• Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve 

vaardigheden 
• Bekend met het salarisprogramma Nmbrs is een pré 

 
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Mail dan je motivatie & cv naar; 
info@sneldersconsulting.nl 

 

 
 

Markt 1 • 5527 EN Hapert • 0497-385333 • info@sneldersconsulting.nl 
 

 

Juice Concepts Benelux B.V., Eikenbos 6, 5531 MZ Bladel 
is op zoek naar een:   
   

ADMINISTRATEUR M/V     
     
Ons bedrijf verkoopt machines aan zowel retail bedrijven als 
horeca en verzorgd hiervan de service.
Wij denken aan iemand met ervaring op MBO niveau en fl exibel 
wat betreft inzet in ons bedrijf.
Je komt te werken in een klein team waarbij het 
verantwoordelijkheidsgevoel een rode draad is.

De taken zullen met name zijn:
• het verzorgen van de dagelijkse fi nanciële administratie
• het verzorgen van de maandelijkse rapportages
• Ondersteuning van de binnendienst van de service en verkoop.

Heb je interesse laat het ons dan weten en stuur je cv met 
motivatie naar rwouters@juiceconcepts.nl

Allround frontoffi  ce medewerker (fullti me)

Deze nieuwe collega speelt een centrale rol in ons bedrijf tussen klanten, 
leveranciers, verkoop, producti e en planing

De voornaamste taken en bijbehorende verantwoordelijkheden:

• opnemen telefoon en afh andelen/doorgeven van noti ti es
• ontvangst klanten en leveranciers
• voorbereiden van orders voor producti eafdeling
• inkoop van benodigde materialen en producten
• diverse administrati eve werkzaamheden
• lichte kanti newerkzaamheden

Wij vragen:
• nauwkeurigheid
• leergierigheid (ervaring in bovengenoemde taken is een pré)
• gastvrijheid en klantgerichtheid
• kennis en ervaring Microsoft  Outlook (o.a. Word en Excel)

Wij bieden:
• zelfstandige en afwisselende baan in jonge en dynamische werkomgeving
• prima salaris en aanvullende voorwaarden
• werkti jd van 7.30 tot 16.15 uur

Kijk voor meer informati e over ons bedrijf op onze website of bel met 
Jeanny Dirkx: 0497- 381 447. Stuur je sollicitati e met CV naar: 
info@metalcoati ngsdekempen.nl

Metal Coati ngs de Kempen (MCK) is al ruim 25 jaar acti ef in het 
stralen, spuiten (natlakken en poedercoaten) van kleine industriële 
producten tot containers en vrachtwagens. Ter ondersteuning van het 
management zijn wij per direct op zoek naar een:

Metal Coati ngs de Kempen | Ambachtsweg 12 | 5531 AC Bladel
Telefoon 0497- 381 447 | info@metalcoati ngsdekempen.nl
www.metalcoati ngsdekempen.nl

VACATURES

BIERENS BV

Dat een houten trap zowel functioneel als mooi kan zijn, 
bewijst Hans Bierens Trappen in Eersel. In dit zeer goed 
geoutilleerde bedrijf produceert Hans Bierens samen met 
zijn vakkundige medewerkers zowel moderne als klassieke 

trappen van een ambachtelijke en hoogstaande kwaliteit.

Wij vragen voor direct een

TIMMERMAN
voor het maken en plaatsen van trappen.

HANS BIERENS TRAPPEN
Meerheide 58, 5521 DZ Eersel, tel. 0497-518189
info@hansbierenstrappen.nl
www.hansbierenstrappen.nl

tel. 06-53196542

Vacatures in de regio!
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 Hoofdstraat 5 - Hoogeloon -  tel. 0497 - 382319 / 681394
 www.autocarejanvanrooy.nl

CITROEN C1, 3 DRS, AIRCO ZWART 2010 POA
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2650,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI COLT 1.3I BLAUW 2009 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 POA
OPEL COMBO 1.3 CDI, VAN WIT 2010 3750,00
PEUGEOT 107, 3 DRS, AC GRIJS 2007 POA              
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC ZWART 2013 POA                  
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI ZILVER 2004 1750,00 
TOYOTA COROLLA VERSO VAN 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA YARIS 1.3I, 5 DRS GRIJS 2005 POA
TOYOTA YARIS 1.0I, 5 DRS GRIJS 2010 POA

Originele Nederlandse auto’s met gegarandeerde kilometer standen.
 Al meer dan 30 jaar uw auto-dokter van de Kempen!

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!

REUSEL - Tijdens de sobere kerstperi-
ode, waarin alles anders is, heeft basis-
school De Leilinde een speelgoed-inza-
melingsactie gehouden. Veel gezinnen 
in Nederland hebben het niet zo breed 
en kunnen niet veel geld besteden aan 
speelgoed. Heel belangrijk om daar toch 
eens bij stil te staan. 

De leerlingen brachten gebruikt (en soms 
zelfs nieuw) speelgoed mee naar school. 
Er zijn echt ontzettend veel mooie spel-
letjes, boeken, auto’s, poppen en knut-
selspullen binnengekomen. Door deze 
geslaagde actie kan Stichting De Vrolijke 
Vreugde weer veel kinderen blij maken. 
De meeste leerlingen realiseerden zich 
voorheen niet dat er kinderen waren die 
nooit speelgoed kregen. Op deze manier 
zijn ze zich daarvan bewust geworden en 
hebben ze een heel mooi gebaar gemaakt 
naar minderbedeelde kinderen: een mooie 
kerstgedachte!

Mooi resultaat speelgoedactie 
basisschool De Leilinde

BLADEL - De weken voorafgaand aan 
de Kerstviering en de Kerstvakantie 
gonsde het van de bedrijvigheid op ba-
sisschool de Toermalijn. Alle leerlingen 
van de school waren op een of andere 
manier bezig om voor eenzame ouderen 
een leuke verrassing te bedenken en 
vorm te geven.

De kleuters van De Toermalijn hadden 
doosjes gevuld met kleine zelfgemaakte 
cadeautjes en lieve berichtjes. Deze doos-
jes werden als ‘een doosje vol geluk’ aan-
geboden aan de bewoners van de Floriaan 
in Bladel. Helaas konden zij er niet zelf bij 
zijn, maar de doosjes kregen een mooie 
bestemming onder de kerstboom. Deze 
doosjes waren gekomen middels de or-
ganisatie Back for Good. Deze organisatie 
zorgt ervoor dat restmateriaal een herbe-
stemming krijgt via allerlei sociale projec-
ten, zoals deze.

Verder werd er in de groepen 3 tot en met 6 
een prachtige kerstkaart gemaakt. Met veel 
zorg en aandacht werden deze ingekleurd 
en natuurlijk voorzien van een tekst, een 
lieve wens of een kort bericht. De boven-
bouwleerlingen waren aan de slag gegaan 
met een mooie opdracht. Voor het vak taal 
een positieve brief, gedicht of wens, schrij-
ven aan iemand die misschien de kerst al-
leen doorbracht. Hierin werden veel warme, 
lieve en hartelijke berichten overgebracht. 

De berichten werden voorzien van een 
illustratie in de vorm van een tekening om 
nog meer kerstsfeer bij de mensen thuis 
te brengen. Deze actie stond in het teken 
van Nationale Vereniging de Zonnebloem 
afdeling Bladel. Omdat de leden, ouderen 
en mensen met een lichamelijke beperking 
van de Zonnebloem niet meegenomen 
konden worden om aan activiteiten deel te 
nemen, werden via de vrijwilligers van de 
Zonnebloem de mensen thuis verrast met 
hun post. 

In de kerstperiode was het ook leuk wan-
delen in de wijk van De Toermalijn, want in 
navolging van de beren hingen er voor di-
verse ramen Toermalijn-sterren te schitte-
ren. Kinderen waren zelf aan het knutselen 
en kleuren gegaan en hadden deze voor 
het raam gehangen. Zo werd een frisse 
neus halen toch echt leuk in de wijk rond-
om De Toermalijn.

Geslaagde actie tegen eenzaamheid 
van basisschool De Toermalijn

NAAR SCHOOL

Op Weg
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Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

Prins Hendriklaan 19, 5531 JA Bladel
Tel. 0497-384422 (na 17.00 uur)

GSM: 06-25156359

Das Keukens | Groenstraat 5-A1
5513 NB Wintelre | T. 040 - 205 2884

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

Door Renate Pijnenburg

HOOGELOON - 
Jarenlang zetten 
Jeanne Rombouts, 
Rianne Beerens 
en Marian Bolte 
zich met passie in 
voor korfbalver-
eniging Klimroos 

uit Hoogeloon. Onlangs nog zorgden 
ze voor een vertrouwde en goede over-
gang tijdens de fusie tussen Hapert en 
Hoogeloon. Hun inzet werd door het 
bestuur gewaardeerd door ze te benoe-
men tot ereleden. 

Waardevol
Bestuurslid Wendy Mollen vertelt over de 
gedecoreerden die altijd klaarstonden voor 
de club: “Jeanne en Rianne zijn het gou-
den duo dat al jaren bekend staat als de 
kantine- en zaalwachtdames van Klimroos 
en nu ook van KVC. Dankzij hen werden de 
sporters, de scheidsrechters en de tegen-
partij hartelijk welkom geheten en konden 
de wedstrijden vlekkeloos verlopen. We 
vergeten vaak hoe belangrijk vrijwilligers 
zijn, omdat ze hun werk in stilte doen. Wij 
vinden als bestuur dat we het stoppen van 
deze trouwe leden niet ongezien voorbij 
kunnen laten gaan. Dat we de dames ge-
rust eens uitgebreid in het zonnetje mogen 
zetten nu het bedanken voor een groot pu-
bliek niet mogelijk is. Een artikel in de krant 
is een goed alternatief, want dan kunnen 
we op deze manier van de daken schreeu-
wen hoe waardevol ze voor onze club zijn 
geweest.”

Jeanne Rombouts 
Jeanne kwam via haar dochter Margot bij 
de vereniging. Eerst om zo af en toe eens 
wat te helpen, maar ze kreeg er steeds 
meer taken bij. Wendy: “Vroeger speelde 
Jeanne zelf; ze komt nog uit de tijd van 
het ‘drievakskorfbal’ met rokken tot op 
de knieën. Nadat Rianne Beerens aangaf 
te willen stoppen als voorzitter, maar wel 
graag samen met Jeanne de kantine en de 
zaal zou willen bestieren, hebben ze dat 
de afgelopen twintig jaar gedaan. Jeanne  
was altijd als eerste aanwezig en vaak 
sloot ze samen met Rianne de tent weer af; 
dat kenmerkt de echte clubvrouwen.” Op 
het terrein van Jeanne werd jarenlang oude 
kleding ingezameld; de opbrengst van de 
kleding kwam ten goede aan de club. Ook 
haar schuur is in de loop der jaren omgeto-
verd tot hét verzamelpunt voor de spullen 
die op de jaarlijkse rommelmarkt worden 
verkocht en staat tot de nok toe gevuld. 

Rianne Beerens
Rianne heeft zelf als meisje gespeeld bij 
Korfbalvereniging VVO in Hapert. Toen 
haar dochters lid werden van Klimroos, be-
sloot Rianne trainster en coach te worden. 
In 1994 werd ze bestuurslid en vervolgens 
voorzitter. Na 10 jaar stopte ze in het be-
stuur en heeft ze in de jaren daarna diver-
se functies vervuld tot vorig jaar. Wendy: 
“Rianne heeft zich de laatste jaren vooral 
ingezet voor de pr van de vereniging. Ze 
verzorgde de website, zorgde er wekelijks 
voor dat alle mededelingen in ’t Hooge-
loontje kwamen en dankzij haar werd de 
rommelmarkt een nóg groter succes. Ze 
zorgde voor voldoende publiciteit, die de 
kopers elk jaar weer naar Hoogeloon haal-
den, maar was samen met Jeanne ook het 
vertrouwde gezicht bij de entree. Rianne 
was nu vooral achter de schermen nog ac-
tief voor de korfbalvereniging en ook voor 
het KNKV heeft ze de nodige taken gedaan 
in de Werkgroep Evenementen. Niet altijd 
zichtbaar, maar altijd betrokken en ontzet-
tend waardevol voor de club. Toen de fusie 
tussen Klimroos en VVO in 2019 een feit 
was, was voor Rianne de cirkel rond en be-
sloot ze te stoppen.”

Marian Bolte
Marian was acht jaar oud toen ze begon met 
korfbal. Ze was goed, want vele jaren schit-
terde ze in het vaandel- of het tweede team. 
Wendy: “Toen haar dochter Noortje ging 
korfballen werd ze trainster van de A-selec-
tie en coach van de welpen. Jarenlang zette 
Marian zich in voor bijna alle teams. Ze wist 
hoe ze met de jeugd om moest gaan dankzij 
haar ervaring als kleuterjuf. Vanuit die func-
tie wist ze veel meisjes al op jonge leeftijd 
te motiveren om lid te worden van de korf-
balvereniging. Er zijn heel veel meisjes die 

van haar hebben leren korfballen. In 2009 
werd Marian lid van de Jeugd Technische 
Commissie en zorgde ze mede voor een 
doorgaande lijn voor trainers, coaches en 
scheidsrechters. Ze begeleide beginnende 
scheidrechters en gaf hun het vertrouwen 
om steeds beter te worden. Het laatste jaar 
stond in het teken van de fusie. Toen dat 
allemaal afgerond en goed overgedragen 

was, besloot ze te stoppen. Makkelijk vond 
ze dat niet.” Marian zegt zelf over haar tijd 
bij de korfbalvereniging: “Ik heb altijd met 
heel veel plezier deel uitgemaakt van deze 
mooie club, dat wil je, als je dan stopt ook 
goed achterlaten. Ik heb het alleen zo lang 
vol weten te houden bij de club, omdat het 
voelde als een warm bad en een hele fijne 
familie om mee samen te werken.”

Jarenlange inzet korfbalvereniging beloond
Rianne, Jeanne en Marian benoemd tot ereleden Korfbalvereniging KVC

Bestuurslid Wendy Mollen: “Jeanne en Rianne zijn het gouden duo dat al jaren bekend 
staat als de kantine- en zaalwachtdames van Klimroos en nu ook van KVC. Dankzij hen 
werden de sporters, de scheidsrechters en de tegenpartij hartelijk welkom geheten en 
konden de wedstrijden vlekkeloos verlopen.”

Marian Bolte

Jeanne Rombouts 
en Rianne Beerens

IN HET ZONNETJE
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  “Uw advertentie
   overal gezien”

Kempische uitgeverijen 
PC55 en Gielen 
bundelen krachten

Adverteren in de Kempen is 
nu wel héél erg gemakkelijk! 

Laat jouw advertentie doorplaatsen 
van PC55 naar De Hint in Eersel en 
de Eyckelbergh in Bergeijk en je 
bereikt iedereen van Reusel tot Borkel 
en Schaft en van Vessem tot aan 
de Weebosch. 

Informeer naar de aantrekkelijke 
tarieven voor advertenties die 
de hele Kempen bereiken.

Speciale 
aanbieding
10 + 2 gratis

Het lokale nieuws gecombineerd 
met jouw bedrijfsreclame

Maak gebruik van de speciale 
aanbieding: twee gratis advertenties
wanneer je er tien reserveert.

Alle formaten zijn mogelijk en je 
bepaalt zelf in welke lokale 
krant jouw advertentie 

geplaatst wordt.

Totale oplage: 34.500

PC55   I   www.pc55.nl   I   0497-844 588



27 8 januari 2021Op Weg VAKGARAGE
MINK

A Industrieweg 3 • Hapert • T 0497 - 38 24 54 • E info@vakgaragemink.nl

Vertrouwd dichtbij

Betrouwbare occasions in alle prijsklasse!
Kijk op onze website voor onze occasions

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.

Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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 PC55 (PostCode gebied 55) wordt 
wekelijks gratis verspreid in de 
gemeente Bladel, de gemeente 
Reusel-De Mierden en de kernen 
Vessem en Duizel.

Advertenties & berichten
De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is 
maandag 12.00 uur. Voor teksten/artikelen en beeld-
materiaal is de sluitingstijd maandag 24.00 uur of in over-
leg. De aanleverspecifi caties staan vermeld op de website 
www.pc55.nl.

Note:
Alle teksten dienen voorzien te zijn van naam, adres en 
telefoonnummer. Zonder deze gegevens komt het bericht 
niet in aanmerking voor plaatsing. PC55 behoudt zich het 
recht berichten te weigeren. Berichten en/of advertenties 
die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal dient 
vrij van rechten te worden aangeleverd.

Copyright
Alle afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, 
illustraties en grafi sch materiaal, zijn in eigendom of 
licentie bij PC55 en worden beschermd door auteurs-
recht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigen-
domsrecht. Het is niet toegestaan de inhoud van de krant 
te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te 
stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van PC55.

Redactie & Contactgegevens
PC55  •  Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert
Telefoon : 0497 - 844 588 
Mobiel: 06 - 33 711 801
E-mail: info@pc55.nl
Website:www.pc55.nl

Drukwerk: Rodi Media

Redactie & Contactgegevens
PC55  •  Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert

Colofon

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

Sniederslaan 20a ● Bladel ● 0497-385633
www.topshopbladel.nl

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

TOP SHOP

========================
Van Hees Timmerbedrijf

========================
Gespecialiseerd 

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

Tel. 06 - 53 47 48 86
Grotenekker 21 • 5541DH  Reusel

Meeltjes

4 winterbanden Michelin Alpina 4 op stalen 
velgen, 15 inch, voor Peugeot. € 100,-.
Tel. 06-20735334 (na 18.00 uur).

Kinderstoel, type Eekhoorn. T.e.a.b. 
Tel. 0497-681636.

Draadloze oortjes. Happy plugs air 1 plus. 
Nieuw in doos. € 50,-. Tel. 06-20627125.

Album met 10 CD’s van Mozart, gespeeld door 
Daniel Barenbom Englisch Camber Orchestra. 
€ 12,-. Nooit gebruikt. Tel. 0497-383555.

Hoektafel (65 x 65), eetkamertafel (90 x 160), 
salontafel (79 x 130). Alles voor € 200,-. Foto’s 
opvragen via tel. 06-51176370.

2e hands elektrische fietsen 
met volledige garantie
Used E-Bikes, Markt 17, 5531 BA Bladel.
info@usedebikes.nl / www.usedebikes.nl
Tel. 0497-229050.

Draagbare schrijfmachine, i.g.st. Alleen 
lint vervangen. € 10,-. 4 Ketter verstelbare 
tuinstoelen, blauw met kussens, i.g.st. € 40,-. 
Tel. 06-25596174.

2 design statafels, niervormig met stalen voet, 
weinig gebruikt. € 20,-. Licht eiken hoektafel, 
massief, 80x80, lichte beschadiging. € 15,-. 
Tel. 06-25596174.

2 retro stijl stoelen, 1 omastoel en 1 tafelstoel, 
kleur wit. € 12,-. Philips stoommachine en 
stoomstrijker, i.g.st. € 20,-. Tel. 06-25596174.

Div. lichteiken meubelen, o.a. kast, dressoir, 
tv kastje, salontafel en ronde eettafel met 4 
stoelen. Tel. 06-13571892.

TV/audiokast, massief, licht eiken, H 180, B 
90, aangepaste achterwand voor bedrading. 
€ 30,-. 6 licht eiken eetkamerstoelen, z.g.a.n. 
€ 30,-. Tel. 06-25596174.

Kinderwagen, 40-er jaren, i.g.st. € 150,-. 
Antieke verstelbare stoel, geheel origineel.
€ 25,-. Tel. 06-83918582.

Bandencentrum
Voor alle autobanden. Ook voor bestel- en 
vrachtwagen. Bel gerust voor een vrijblijvende 
prijsopgave of kom langs. Hoofdstraat 5, 
Hoogeloon. Telefoon 382319.

Div. eiken meubeltjes, o.a. nachtkastje, 
midi-set, lectuurbak en plantentafeltjes. 
€ 10,- per stuk. Tel. 06-83918582.

Eethoek met 6 stoelen, i.z.g.st. € 100,-.
Tel. 0497-642787.

16 CD’s millenium, € 15,-. Tel. 0497-384692.

2 wijnrekjes, wit kunststof, voor 12 flessen. 
€ 10,-. Tel. 0497-384692.

Vredestein winterbanden, 185/60/R15 op licht 
metalen velgen, ca 7 mm profiel. I.z.g.st. 
€ 200,00. Tel. 06-21853899.

Fietsenmaker ‘t Sjapapke
Wij zijn 24 op 7 te bereiken voor een afspraak 
voor uw reparatie en/of onderhoud van uw 
geliefde fiets. GRATIS bij u opgehaald en 
retour gebracht! Bel: 06-51573237.

Gaskacheltje met gloeistenenrooster en 
drukverdeler, prima werkend, voor flessengas, 
matzwart, H 45 x B 37 x D 30 cm. € 25,-. 
Tel. 06-49507923.

4 winterbanden, 205/65/R15 op 5-gats 
lichtmetalen velgen, steekmaat 5x114,3. 
Profiel 6,5 mm. Vr.pr. € 200,-. Tel. 387186.

Onderzoek/massagetafel. Tel. 06-34412325.

Maaltijdstomer, nog nieuw in doos. € 50,00. 
Tel. 06-34263764.

Oude melkkan, € 40,00. Tel. 06-34263764.

Opvouwbaar scootmobiel, Avantgarde ET-2 + 
nieuwe accu. Gemakkelijk mee te nemen in 
auto. Vraagprijs: € 450,-. Tel. 06-10639106.

Een tweedehands fiets?
Profile Bito heeft een ruime keuze in modellen. 
Kom kijken aan de Sniederslaan 63-65 in 
Bladel. Tel. 0497-382141.

Winterbanden op stalen velg, incl. bouten, voor 
Peugeot 5008, 2x Kleber en 2x Vredestein, 
215x55xR16 profiel 5 mm. Vr.pr. € 100,-.
Tel. 06-11864880.

Grote, nieuwe houten sjoelbak met schijven, 
niet gebruikt. € 40,-. Tel. 06-46469297.

± 2500 vel, div. kleuren, A4 papier, nieuw, hele 
pak € 25,-. Tel. 0497-386034.

8 LP’s van Andy Williams, z.g.a.n. in 
verzamelhoes, € 10,-. Tel. 0497-386034.

9 turbinesensors, nieuw, 8.5 mm, w 23, samen 
€ 35,-. Tel. 0497-386034.

Elektrische schaaf, Top Craft type TP-82, 
incl. stofzak, langsgeleider en hardmetalen 
schaafbeitels. € 15,00. Tel. 06-38319646.

Elektrische handmassageborstel, Masssani 
type D90. € 15,00. Tel. 06-38319646.

Te huur ruimte voor 
inboedelopslag
Tel. 06-30494304.

GEVONDEN: Afstandsbediening van poort of 
garage op maandag 7 december. Tel. 643674.

GEVONDEN: 1 ruiterhelm (binnen en buiten) 
en 1 rijzweep. Tel. 06-15537101.

GEVONDEN: Zwarte handschoen met 
aansteker en fietssleutel. Tel. 0497-382456.

GEVONDEN: Een sleutelbos met 2 sleutels 
(rood Björn Borg label) op het fietspad richting 
Hapert op zondag 3 januari. Tel. 06-10752228

GEVONDEN: Zwarte damesbeurs op 31 dec. 
op de Markt in Hapert. Tel. 06-41461822.

GEVONDEN: Achterklep van aanhanger in 
Eersel, 40-1250 cm, wit. Tel. 06-15485810. 

VERLOREN: Fietssleuteltje met blauwe label 
Van Hoof in omgeving van De Kei/Markt in 
Reusel. Tel. 06-23035241.

VERLOREN: 3 gouden ringen, 2 trouwringen 
en een bewerkte ring op zondag 13 dec. bij de 
Jumbo of omgeving in Hapert. Tel. 383335.

GEZOCHT: Hulp voor een man bij het 
schrijven van gedichten, verhalen en artikelen.
Tel. 06-81194591.

GEZOCHT: Nieuw tehuis voor lief, gezond, 
klein 5-jarig teefje. Bij dierenvrienden met een 
tuin en veel tijd. Tel. 06-48681688.

GEZOCHT: Betrouwbare oppas/opvang voor 
de woensdagmiddag, ca. 2 keer per 4 weken. 
3 kinderen van 7-9-11 jaar. Tel. 06-28029292.

GEZOCHT: Garagebox of iets anders om een 
bootje in te zetten. Tel. 06-27210202.

GRATIS AF TE HALEN: Nostalgische houten 
wieg met bekleding en matrasje, kan 
schommelen en hardhouten, demontabel 
kinderledikantje zonder matrasje. 
Tel. 06-46469297.

GRATIS AF TE HALEN: Philips TV, model 
25PT4458. Tel. 013-5091533.

GRATIS AF TE HALEN: Prima werkende 
zonnehemel, 12 lamps, merk Saphire. 
Tel. 06-30645097.

GRATIS AF TE HALEN: Loveseat, B 1.30, H 
90, D 90, bruin rib fluweel. Tel. 0497-641932.

GRATIS AF TE HALEN: Prima werkende 
zonnehemel, 10 lamps, merk Cleosun.
Tel. 06-10564978.

GRATIS AF TE HALEN: Philips TV, analoog.
Tel. 06-38934416.

GRATIS AF TE HALEN: 5 inktpatronen, 
geschikt voor Canon printers: Pixma iP-
7250/8750, MG-5450/6350/7150/6450/5550, 
MX-925/725 en iX6850. Tel. 384652.

GRATIS AF TE HALEN: Eiken kinderledikant 
en box, kleur wit. Tel. 06-20404733.

Gevraagd oud ijzer 
en oude auto’s
Alle soorten oude metalen, zoals 
wasmachine, droger, zonnebanken, fietsen, e.d. 
Snelle gegarandeerde ophaaldienst! 
Tel. 06-17908458.

GEVRAAGD: Accu voor Bosch GBH 24 V accu 
boormachine. Tel. 0497-641891.

GEVRAAGD: Oude meccano of temsie.
Tel. 06-51348495.

GEVRAAGD: Kerstboeken of losse vellen 
voor 3D kerstkaarten te maken. 
Tel. 06-41941966.

GEVRAAGD: Nieuwe en gebruikte kerst- en 
nieuwjaarskaarten. Tel. 0497-842918.

GEVRAAGD: Oude bromfiets, jukebox, elektr. 
fiets, flipperkast, buitenboordmotor, scooter 
etc. Tel. 06-46331823.

GEVRAAGD: Heeft iemand nog Greywash 
verf over? Ovaal emmertje, 1 L, 
destijds verkrijgbaar bij Action. 
Tel. 06-53434977.

 Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor de 
particuliere inwoners van de gemeente 
Bladel, de gemeente Reusel-De Mierden en 
de kernen Vessem en Duizel. 

Particulieren kunnen gratis een ‘meeltje’ 
plaatsen tot 20 woorden voor de aan- en 
verkoop van huishoudelijke spullen en voor 
het melden van gevonden en verloren voor-
werpen. Boven de 20 woorden betaalt u 
€ 7,50 tot een maximum van 40 woorden. 
Het meeltje blijft staan tot u het weer 
afmeldt of het wordt vervangen door een 
recenter meeltje van een ander indien er een 
groot aanbod van meeltjes is.

U kunt uw ‘meeltje’ inclusief uw adres-
gegevens en telefoonnummer sturen naar: 
• info@pc55.nl 
• www.pc55.nl/opgave-meeltje
•  inleveren bij PC55, Hoefblad 40, Hapert.

Berichten die voor maandag 24.00 uur 
worden aangeleverd, worden in de eerste 
uitgave daarna geplaatst. 

Heeft u een commercieel getint bericht of 
groter ‘goed’ (tot 20 woorden) dan kan deze 
geplaatst worden voor een schappelijk tarief 
van € 9,- (vooraf te betalen) per geplaatst 
bericht (per keer). Denk hierbij aan auto’s, 
caravans, gebouwen verhuur, (semi)bedrijfs-
matige verkoop van standaard producten 
e.d.. Boven de 20 woorden betaalt u € 7,50 
extra tot een maximum van 40 woorden.

PC55 behoudt zich het recht voor om in 
bepaalde situaties af te wijken van boven-
staande richtlijnen en bepaalde advertenties 
niet te plaatsen. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 0497-844588 (09.00-17.00 u).

GEVONDEN

GEVRAAGD

GEZOCHT

GRATIS

TE KOOP

VERLOREN

TE HUUR

========================
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Nicky Box
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PC55PC55
KERSTPUZZELKERSTPUZZEL

Cadeaubon 
t.w.v. € 25,-

Miranda
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Floor en Tess
Lavrijsen

Luxe slagroomtaart

Mode
waardebon 
t.w.v. € 25,-

eersel
Elma

Spooren

Koude schotel 
voor Oudjaarsavond 

voor 5 personen

Johan
van 

Spreuwel

REGIO - Wat begon als een schoolpro-
ject is inmiddels een eigen onderne-
ming geworden; Snecco Chips. Wendell 
Potters (19), Niels van Geystelen (20) en 
Nicky Vermeule (20 ) zijn studenten van 
Avans Hogeschool Breda en bedachten 
een milieuvriendelijker chipsproduct. 
“De normale chipszakken kunnen niet 
worden gerecycled. Deze komen bij het 
restafval terecht en worden vervolgens 
verbrand. Dat kan beter,’’ dachten deze 
in Brabant studerende studenten. “Wij 
willen de Tony Chocolonely worden van 
de chipsproducten,” zegt Wendell. “Een 
duurzame variant van zowel het product 
als de verpakking is het uitgangspunt.”

Waarom nou juist een chipsproduct?
“De chipsbranche ging ons interesseren na-
dat wij zelf op een avond een zak chips leeg 
hadden gegeten en het wilde weggooien. We 
wisten niet zeker in welke afvalbak deze zak 
hoorde. We kwamen erachter dat de normale 
chipszak bij het restafval weggegooid moest 
worden, vanwege de aluminium binnenlaag,” 
vertelt Niels. “Dagelijks worden er 1 miljoen 
van deze aluminium zakken geproduceerd. 
Na het opeten van de chips worden ze weg-
gegooid en komen ze bij het restafval te-
recht, waar ze in een later stadium verbrand 
worden. Deze uitstoot is dus erg schadelijk 
voor het milieu en dat terwijl de zakken al-
leen functioneren als verpakking om vervoert 
en verkocht te kunnen worden. Dit vonden 
wij onnodig en niet meer van deze tijd. Van-
daar dat we een nieuw chipsproduct hebben 
ontwikkeld om dit probleem op te lossen. 
Door deze reden zijn wij in de chipswereld 
beland,” verklaart Niels. “Het is niet alleen 
ontstaan omdat wij enorme liefhebbers zijn 
van chips,” grapt Nicky.

Het eindresultaat is Snecco Chips. Dit 
product heeft een 100% recyclebare 
chipsverpakking, in de vorm van een bak-
je, gemaakt van het duurzame materiaal 

polypropyleen. Het bakje is gevuld met 
heerlijke bourgondische chips, gemaakt 
van duurzaam geteelde aardappels uit 
Zuid-Holland. Wendell: “We hebben voor 
deze unieke verpakking gekozen omdat 
het niet alleen duurzaam is, maar ook lek-
ker handig. Je kunt het bakje namelijk weer 
afsluiten met een deksel. Zo blijft de chips 
vers en hoef je het niet in een keer op te 
eten. Daarnaast kun je het bakje ook voor 
andere doeleinden gebruiken, zoals het 
bewaren van restjes eten of het kweken 
van een plantje. En heb je het bakje niet 
meer nodig? Dan gooi je het gewoon weg 
bij het plastic afval en wordt er weer een 
ander plastic product van gemaakt, zoals 
een shampoofl es of tennisbal. Dat maakt 
het een circulair product.” 

Van studieproject tot echt bedrijf
Alle drie de jongens zijn nog volop bezig 
met hun studie en hopen in juni 2022 af te 
studeren. “Een bedrijf leren opzetten is een 
van de vakken op school. Alleen zien wij 
het op dit moment niet als een klein studie-
projectje meer, maar begint het echt seri-
eus te worden,” vertelt Nicky. “Op het mo-
ment zijn er 16 maatschappelijk betrokken 
Jumbo’s in Noord-Brabant die in Snecco 
geloven en Snecco Chips in hun assorti-
ment opnemen, waaronder ook de Jumbo 
supermarkt in Hapert en Bergeijk. Dankzij 
hun steun komen we een stapje dichterbij 
ons doel: elke chipsverpakking 100% re-
cyclebaar maken. Hopelijk kunnen wij in de 
toekomst de grote chipsmerken ook over-
tuigen om met ons mee te doen.” 

De drie jonge ondernemers staan aan de 
start van hun ondernemerscarrière en wil-
len dan ook maar al te graag op deze ma-
nier hun steentje bijdragen aan de wereld. 
Help deze enthousiaste studenten om hun 
doel te behalen en probeer een keer de 
overheerlijke Snecco Chips. Zo werkt ie-
dereen samen mee aan een betere wereld.

Drie jonge studenten starten hun 
eigen chipsbedrijf op!

KEMPEN - Tijdens de persconferentie 
op 14 december was duidelijk gewor-
den dat bibliotheken alleen open mo-
gen blijven als afhaalbibliotheek. Alle 
vestigingen van Bibliotheek De Kempen 
in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Cra-
nendonck, Eersel, Oirschot, Reusel-De 
Mierden en Valkenswaard zijn gesloten 
tot en met dinsdag 19 januari. Leden 
kunnen gebruik maken van de Afhaal-
Bieb.

De AfhaalBieb betreft enkel gereserveerde 
boeken. Om gebruik te maken van de Af-
haalBieb kunnen leden online via de catalo-
gus of de eBieb-app materialen reserveren. 
Indien er een reservering klaar staat, neemt 
een medewerker telefonisch contact op 
om een ophaalmoment in te plannen. Meer 
informatie en uitleg over online zoeken en 
reserveren is te vinden op 

www.bibliotheekdekempen.nl

Bibliotheken gesloten, 
AfhaalBieb geopend

WIST 
   JE 
 DAT...?

... een Poolse dokter tyfus fakete om de nazi’s op 

afstand te houden? Hij ontdekte dat door mensen te 

injecteren met een bacteriesuspence die Proteus OX19 

heette. Een positieve bloeduitslag werd verkregen 

zonder dat de patiënt werkelijk tyfus had. 

Op deze manier redde hij 8000 levens.
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Contactgegevens 
pastorie/parochiekantoor
Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel
Website: www.parochiepetruspaulus.nl

•  Pastorie Bladel: Pastoor Schilder,    
telefoon 0497-381234. 

Openingstijden parochiekantoor:
Ma. t/m vrij. van 09.00 tot 12.00 uur. 
Tel. 0497-387618. 
E-mail: kantoor@parochiepetruspaulus.nl 

(Bij afwezigheid wordt u verzocht de 
 voicemail in te spreken.)

Met zorg, aandacht en ruimte voor gevoelens regelen, begeleiden en verzorgen 
wij een begrafenis of crematie. Ook als u een (uitvaart) verzekering heeft kunt u 
ons inschakelen.

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

“ Alleen met ons hart zien 
we goed, voor onze ogen blijft 
het wezenlijke verborgen.”
Antoine de Saint-Exupéry

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Petrusklepel
Van harte wens ik u een Zalig Nieuwjaar 
toe. Er is dit jaar geen Nieuwjaarsreceptie 
in de parochie. We hadden daarbij afscheid 
willen nemen van Dirk Bullens, een kern-
vrijwilliger in Hoogeloon, die verhuizen 
gaat naar Oploo. Daarmee komt er een 
einde aan zijn inzet voor onze parochie. 
Dirk was op veel vlakken actief: als acoliet, 
koster, aanjager voor de MOV-acties (col-
lectes voor het goede doel), regelaar voor 
de Pancratiusviering, presentator bij het 
kerstconcert in Hoogeloon en helper voor 
de gildemissen met Koningschieten, web-
master en soms als organist. We gaan Dirk 
heel erg missen. Ik persoonlijk ook. De sa-
menwerking met hem was heel prettig. Bij 
het beperkte afscheid op Oudejaarsavond 
hebben we Dirk onder meer de paaskaars 
meegegeven. Die wordt normaal gespro-
ken verloot onder de vrijwilligers, maar 
iedereen zal Dirk deze mooie kaars gun-
nen. In de geheime uitnodiging voor het 
afscheid (het moest een verrassing zijn), 
stond helaas niet de goede dag genoemd. 
Daarom hebben sommigen dit moment 
gemist, waarvoor excuses. Ik zou zeggen: 
stuur een kaartje naar Dirk! (Vloetweg 3, 
5841 AS Oploo). Dirk, heel erg bedankt 
voor je geweldige inzet en tot ziens!

Pastoor Schilder

Zaterdag 9 januari
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk H.H. Antonius 
                 en Brigida, Gebedsdienst

1e Zondag door het Jaar
Zondag 10 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Maandag 11 januari

08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Dinsdag 12 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Woensdag 13 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
- Bert en Paulus Coppens-Esser en 
  kinderen Jan, Annie, Pierre en Willie
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 14 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
Gebedsdienst

Vrijdag 15 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Zaterdag 16 januari
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk H.H. Antonius 
                 en Brigida, Eucharistieviering

2e Zondag door het Jaar
Zondag 17 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 16 en 17 januari)

Bladel zaterdag:
- Voor het welzijn van de parochie

Bladel zondag:
- Jan van Laarhoven 
  (jgt. nms. kinderen, kleinkinderen 
  en achterkleinkind)

Casteren:
- Jan van de Wijdeven

Hapert:
- Janus Bierens (f)

Hoogeloon:
- Cees van Selst 
  (nms. familie Tholen) 

Netersel:
- Voor het welzijn van de parochie

Overleden
Casteren: Wim Peters, 78 jaar

PAROCHIE PAROCHIE 
HEILIGE APOSTEHEILIGE APOSTELEN LEN 
PETRUS EN PAULUSPETRUS EN PAULUS

Bladel Bladel 

Casteren Casteren 

HapertHapert
 

Hoogeloon Hoogeloon 

NeterselNetersel

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

1e Zondag door het Jaar
Feest: doop van de Heer
Zaterdag 9 januari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 10 januari
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Janus van Dongen 
  (vw. verjaardag)
- Thecla Koolmees-van Herk 
  en Theo Koolmees
- Martha Meurs-Goossens
- Peer van den Borne
- Elisabeth van Hoppe-Claes
- Janus Jansen
- Overleden familie 
  Jansen-van Limpt

Maandag 11 januari
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 12 januari
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Nellie Janssen-Heesters 
  en War Janssen

Woensdag 13 januari
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Albert Rijkers 
  (vw. verjaardag nms. Tiny)

Donderdag 14 januari
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 15 januari
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

2e Zondag door het Jaar
Zaterdag 16 januari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Nel Michelbrink-Peijs

Zondag 17 januari
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Frie van Herk en Lien van Herk- 
  Heesterbeek (vw. verjaardag) 
  en overleden familieleden
- Jo Lavrijsen-van Dommelen
- Kees Dobbelaar (nms. KBO Hulsel)

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

Voedselbank in de Mariakapel neerzet-
ten. Alvast hartelijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 
www.sintclemens.eu/kerk-tv

Protestantse Kerkdiensten
Bladel c.a.  
Zondag 10 januari: 10.00 uur. Geen kerkdienst in De Dissel.
Livestream vanuit PG Veldhoven op TV.
Zondag 17 januari: 10.00 uur. Ds. Werner van der Wouw.

- Door Covid-19 beperkingen: maximaal 2 x 15 kerkgangers.
- Alle diensten zijn te beluisteren via Radio Kempen FM 
  (FM 97.2 MHz, ook digitaal).
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

Voor een persoonlijk afscheid,
ook als u elders verzekerd bent.

Lekkere én 
gezonde 

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

T. 040 - 204 01 25 
www.cateringcontent.nl

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor het medeleven
en vele steunbetuigingen na het plotseling overlijden

van mijn man, onze steun en toeverlaat en opa

Wil van Gompel 

De vele kaarten, bloemen en persoonlijke wensen
hebben ons kracht en troost gegeven.

Mien van Gompel, kinderen en kleinkinderen

Erg verdrietig, maar dankbaar voor alles wat hij voor ons heeft betekend, 
delen wij u mede dat is overleden mijn lieve man, ons pap, opa en super-opa 

Piet van Eijk 
* Casteren, 7 december 1931                    † Duizel, 24 december 2020

 Toos van Eijk-van Gompel  
  Liesbeth en Jan  
  Bertus en Marian  
  Marjan en Ad   
  Kleinkinderen en achterkleinkinderen  
Sint Janstraat 29    
5525 BH Duizel   

Het afscheid van Piet heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Dinsdag: 07.30 uur - 10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven

Woensdag: 07.30 uur - 12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven

Vrijdag: 07.30 uur - 10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven

Bij bezoek aan Steunpunt de Kloostertuin om bloed te prikken is het verplicht om een 
mondkapje te dragen. Wij vertrouwen op uw medewerking.

Voor meer informatie kunt u ook onze 
websites bezoeken

www.kloostertuin-hapert.nl 
& www.kbohapert.nl

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

11 JANUARI

T/M

VRIJDAG 

15 JANUARIKerkbalans 2021
Geef vandaag voor de kerk van morgen

Broeders en zusters,

Sinds maart is ons land in de ban van het coronavirus. De gevolgen zijn groot. Niet 
alleen medisch maar ook sociaal en economisch. Vanzelfsprekend hebben ook de 
parochies binnen ons bisdom te maken met de gevolgen van het virus. De liturgie 
kan maar in beperkte kring worden gevierd en veel ontmoetingen en vergaderingen 
zijn uitgesteld. Veel parochianen lijden door de pandemie. Natuurlijk vooral als dier-
baren ziek worden of aan het virus sterven. Maar er is ook sprake van een toename 
van eenzaamheid. Veel ondernemers en werknemers vrezen voor de toekomst van 
hun bedrijf of baan.

Ondanks alle beperkingen hebben veel parochies creatief op de crisis ingespeeld. 
Ik ben daar de pastorale teams en besturen uitermate dankbaar voor. Gelukkig kan 
de moderne techniek de pastores helpen om met hun mensen in contact te blijven. 
Door een mail of telefoontjes kan de eenzaamheid van een zieke of alleenstaande 
worden doorbroken. Maar ook door het aanleggen van een livestream zodat de ge-
lovigen de liturgische vieringen vanuit de kerk thuis kunnen volgen. Ik denk dan niet 
alleen aan de zondagse vieringen maar ook aan uitvaarten en huwelijken. Veel paro-
chies merken hoe blij en dankbaar parochianen daarvoor zijn.

U zult begrijpen dat sinds maart de fi nanciën van onze parochies erg onder druk 
staan. De collectes hebben veel minder opgebracht en vaak zijn er extra kosten 
gemaakt. Het aanleggen en onderhouden van een goede livestream betekent voor 
een parochie een fl inke kostenpost. Als bisschop wil ik alle katholieken van het bis-
dom dan ook vragen de komende Kerkbalans 2021 extra te ondersteunen. Juist in 
deze coronacrisis beseff en wij dat wij elkaar ontzettend hard nodig hebben. Onze 
parochies bieden mensen geestelijke en diaconale ondersteuning. Juist nu is samen 
parochie zijn een belangrijke opdracht. Dat vraagt om inzet van mensen als kerke-
lijk vrijwilliger. Maar dat vraagt ook om een stabiel fi nancieel fundament. Alleen als 
katholieken het geloof van hun doopsel leven en de parochie geldelijk gezond 
houden, hebben onze geloofsgemeenschappen een goede toekomst.

Ik doe daarom een dringend beroep op u om elkaar in de parochie te helpen en uw 
geloofsgemeenschap ook fi nancieel royaal te ondersteunen. Bij voorbaat veel dank!

In Christus verbonden,

Gerard de Korte
Bisschop van ’s-Hertogenbosch

BLADEL - Mede door sponsoring van 
Albert Heijn Bladel heeft Seniorenver-
eniging Bladel een mooi kerstgeschenk 
kunnen geven. 

Elkaar ontmoeten en samen iets onderne-
men stond bijna het hele jaar onder druk. 
We stonden voor de opdracht om toch 
contact te houden met onze leden. Ze-
ker zij die alleen wonen moesten we een 
hart onder de riem steken. Als gymmen, 
zingen, dansen niet meer kunnen ga-
ven we toch een teken van leven. Onze 
bezoekgroep heeft daarin een grote rol 
gespeeld. 

De vraag was wat er kon gebeuren zo rond 
de feestdagen. Juist in die periode wilden 
we graag een teken van verenigingsleven 
geven. Een teken waarin de mensen kon-
den voelen dat er ook voor hen nog steeds 
aandacht is, dat ze er nog bij horen, dat ze 
ertoe doen. 

Gelukkig voor ons stond de directie van 
Albert Heijn achter het idee en stelde een 
echt winterpakket samen voor een voor 
ons betaalbare prijs. Dat betekende voor 
Albert Heijn een fl inke sponsoring. Onze 
vrijwilligers waren uiteraard bereid tot in-
pakken en rondbrengen van 900 pakket-
ten. Het was een hele klus die heel graag 
is uitgevoerd en de reactie van de leden 
was enorm positief. Zo hebben we met 
steun van Albert Heijn een erg moeilijk 
verenigingsjaar op een mooie manier kun-
nen afsluiten.

Seniorenvereniging Bladel verrast haar leden!
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 OPEN THUIS

Check
piusx-college.nl
en ontdek wat

bij je past!

 OPEN THUIS
en nog véél meer


