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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Als wijkagent van de gemeente 
Bladel John den Dekker aanschuift voor 
de koffi  e om over zijn afscheid te praten, 
zit hij nog helemaal te stuiteren van een 
succes een dag ervoor. Toen werd een 
drugspand/knipperij ontdekt en opge-
rold. Mooi dat zestig kilo hennep niet op 
straat is terecht gekomen. John is poli-
tieman in hart en nieren maar nu is het 
toch echt tijd voor zijn pensioen. Hij kijkt 
terug op een mooie carrière.

Van onderwijzer naar politieagent
John begon zijn werkzame leven als 
onderwijzer op de lagere school van 

Someren. “De hoofdmeester had tegen 
ons pa gezegd dat er drie mogelijkheden 
voor mij waren: priester, schoolmeester of 
politieagent. Ik koos voor het onderwijs. 
Daar heb ik een aantal jaren gewerkt maar 
toen in de jaren ’80 de klad in het aantal 
leerlingen kwam, was ik als eerste aan de 
beurt om de school te verlaten omdat ik als 
laatste was binnen gekomen. Ik had geen 
zin om naar ‘ver weg’ te verhuizen, ben 
nu eenmaal dol op Brabant en de menta-
liteit die daarbij hoort en dus koos ik voor 
een carrièreswitch en werd het de politie. 
Het priesterschap heeft nooit enige 
belangstelling van me gehad.” John werd 
overigens geboren in Canada; het gezin 
Den Dekker verhuisde in de jaren ’60 terug 

naar Brabant waar vader zijn boerenbedrijf 
opzette.

Van Rijkspolitie naar recherche
In 1982 trad John in dienst van de Rijks-
politie. “In die tijd waren er nog twee af-
zonderlijke politiekorpsen: de gemeente-
politie en de Rijkspolitie. De onderlinge sa-
menwerking was minimaal; dat is gelukkig 
later goed gekomen toen er één landelijke 
politieorganisatie kwam: de Regiopolitie.” 
John deed de opleiding tot wachtmees-
ter in één jaar en maakte snel carrière tot 
Wachtmeester Eerste Klasse. 
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Politiewerk 
zit in je 
bloed
Wijkagent 
John den Dekker 
neemt afscheid om 
te gaan genieten van 
meer vrije tijd

29 JANUARI 2021 • WEEK 4

Achtenzestig 
ballonpoppen fl euren 
Huize Kempenland op

5
Kledingreparatie.
Een tweede kans voor 
kapotte kleding

7
Geslaagde 
zittingsavond 
de Buntstèkers

19

John: “Ik ben nooit een dag met tegenzin naar mijn werk gegaan. Maar de keer dat ik als eerste met een collega ter plaatse was bij 
een moord en ik de twee slachtoff ers, op gruwelijke wijze, zag liggen, is een beeld dat ik nooit meer kwijtraak. Gelukkig is de dader 
gepakt. Ik heb niet echt last van de herinnering maar het blijft me wel bij. Ik volg cold case zaken nog steeds. Ben er ook altijd van 
overtuigd dat ze ooit opgelost gaan worden; opsporingstechnieken verbeteren elke keer en maken meer mogelijk.”
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>  Informatie voor de 
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Wegens de huidige lockdown zijn wij 
tijdelijk gesloten. 

Hulselseweg 11                                                        volg ons ook op:
5531PE Bladel
Tel: 0497-360 215
info@tuincentrumgroenen.nl
www.tuincentrumgroenen.nl

frisdrankvoordeel.nl Wij bezorgen op het door
trays vanaf 10,00 uw gekozen tijdstip.

acties geldig van
29-01 tm 04-02-21

Alle Vogelartikelen

Bekijk het assortiment 
op onze webshop!

Kortingscode:
vogel20

ALLEEN ONLINE!

Tel Jij Ook Mee?

www.tuincentrumgroenen.nl/vogels/

V O G E L T E L L I N G
In januari 2020 telden meer dan 
90.000 mensen ruim 1,5 miljoen 

vogels tijdens de Nationale 
Tuinvogeltelling. Een nieuw telrecord! 

Tel jij in 2021 ook (weer) mee? De 
tuinvogeltelling is op vrijdag 29, 

zaterdag 30 en zondag 31 januari een 
kost je alleen een half uurtje van je 

tijd. Tel jij ook mee? Meld je nu aan op
www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling

SHOP IN ONZE 
WEBSHOP!

volop kamerplanten, binnenpotterie 
& woonaccessoires!

www.tuincentrumgroenen.nl

20%
korting

ANTWOORDEN: 1=huismus, 2=pimpelmees,3=roodborstje,4=koolmees,5=winterkoning, 6=merel

WIST 
   JE 
 DAT...?

... de sprookjes van de gebroeders Grimm van oorsprong 
helemaal niet zo kindvriendelijk zijn? Je zou er een 

fl inke horrorfi lm van kunnen maken. Zo moedigde de moeder 
van de stiefzussen van Assepoester haar dochters aan om 

stukken van hun voeten te snijden, zodat ze in de muiltjes 
zouden passen. Later werden hun ogen door duiven uitgepikt 

als straf voor hun valsheid.

BLADEL - Voedselbank Bladel en Reusel-
De Mierden is in de laatste twee maan-
den van 2020 overstelpt met hartverwar-
mende acties en donaties. Er waren heel 
veel inzamelingsacties en schenkingen 
van individuele mensen (van jong tot 
oud), van bedrijven (van groot tot klein), 
van winkels, scholen, restaurants, ker-
ken en verenigingen.

Dat heeft mogelijk gemaakt dat wij onze 
cliënten tijdens de feestdagen, met o.a. 
Sinterklaas en Kerstmis, hebben kunnen 
voorzien van een waardig en passend voed-
selpakket én dat wij onze voorraad van pro-
ducten met een lange houdbaarheidsdatum 
weer stevig hebben kunnen aanvullen om 
een groot deel van 2021 goed door te ko-
men. Daarmee is weer eens aangetoond dat 
we in de Kempen mensen, die het om wat 
voor reden dan ook even wat minder heb-
ben, een warm hart toedragen en hen wil-
len ondersteunen om ‘er weer bovenop te 
komen’. Namens cliënten en ons team van 
vrijwilligers en bestuur héél hartelijk dank 
aan iedereen die hier een bijdrage in gele-
verd heeft. U mag er zeker van zijn dat wij 
ervoor zorgen dat alle producten en dona-
ties de juiste bestemming krijgen.

Noodzaak
Helaas blijft de ondersteuning door Voed-
selbanken noodzakelijk, zelfs in een rijk 
land als Nederland. In ons land leven zo’n 
584.000 gezinnen in armoede. Eén op de 
twaalf kinderen gaat in Nederland met hon-
ger naar school. In 2019 maakten 35.000 
gezinnen (151.000 mensen) gebruik van 
een voedselbank. Dat betekent dat heel 
veel mensen die in armoede leven géén 
gebruik maken van onze diensten. Daarom 
een verzoek aan u allen: bent u of kent u 
iemand die mogelijk in zulke omstandighe-
den verkeert, geef haar of hem deze infor-
matie of als het voor u zelf is, zoek contact 
met de Voedselbank, wellicht kunnen wij 
helpen. Ook wij moeten beoordelen of ie-
mand in aanmerking komt voor ondersteu-
ning en daarom is er een intakegesprek 
nodig. 

Meer informatie en aanmelding zie de 
website, bel 06-28948614 of stuur een 
mail naar voedselbankbladel@gmail.com. 
Onze voedselbank werkt voor inwoners 
van gemeente Bladel, Eersel en Reusel-De 
Mierden.

www.voedselbankdekempenzuid.nl

Grandioze acties en donaties 
voor de Voedselbank
December was hartverwarmend!

REGIO - Bibliotheek de Kempen organi-
seert op maandagavond 8 februari, om 
20.00 uur, een gratis online masterclass 
van Nicole Hoogenboom via ZOOM.

Weer was de dag niet gegaan, zoals ik 
mij had voorgenomen bij het opstaan. We 
waren weer van de ene ruzie in de ande-
re strijd beland, mijn geduld was op en ik 
wist oprecht niet meer hoe ik nu nog eten 
op tafel kon krijgen en uiteindelijk belan-
de zelfs dat eten voor een groot gedeelte 
op de grond. Ik wist niet meer wat ik nog 
moest doen en proberen kon om deze dag 
tot een goed einde te krijgen. Uiteindelijk, 
sinds een aantal jaren, is het mij dankzij 
veel hulp, energie, gesprekken en coa-
ching gelukt om weer de moeder voor mijn 
kinderen te kunnen zijn waar zij recht op 
hebben. Maar wat heeft dat mij veel tijd en 
vooral heel veel verdriet gekost. Verdriet 
dat mij bespaard had kunnen worden als 
er toen adequate hulp was geweest voor 
mij en voor ons gezin. Om andere ouders 
te kunnen geven wat ik zelf ook zo nodig 
had, heb ik mij gespecialiseerd in coaching 
van ouders met een kind met een autisme-
spectrumstoornis en/of AD(H)D.

Is dit verhaal herkenbaar en heb je een 
kind met autisme of AD(H)D? Dan is deze 
online masterclass absoluut iets voor jou. 
Je krijgt veel informatie en tips die je me-
teen in je eigen situatie kunt inzetten. De 
masterclass wordt gegeven door Nicole 
Hoogenboom, begeleider bij autisme en 
ADHD (www.nhbc.nl). 

Aan deze online masterclass zijn geen kos-
ten aan verbonden. Aanmelden kan via de 
agenda op de website van de bibliotheek. 
Je krijgt dan een bevestiging en op 8 fe-
bruari ontvang je de link om deel te nemen 
en een handleiding voor het gebruik van 
ZOOM. Ben je nog niet bekend met online 
bijeenkomsten? Volg dan online DigiHulp 
van Bibliotheek de Kempen en krijg alle 
uitleg van één van onze medewerkers.

www.bibliotheekdekempen.nl

Gratis online masterclass 
voor ouders van kinderen 
met autisme of AD(H)D

IN DE KEMPEN

Een eigen bedrijf starten of ben je net 
gestart en wil je graag ondersteuning in 
de praktijk? Het Huis van de Brabantse 
Kempen geeft een online cursus voor 
startende ondernemers. Tijdens deze 
cursus krijg je in acht modules inzicht in 
alles wat er bij het starten van een on-
derneming komt kijken.  

Iedere module start met een webinar waarin 
het thema voor de week daarop wordt geïn-
troduceerd. Tijdens een workshop gaan we 
hier een week later mee aan de slag. Hier-
voor bieden we extra ondersteuning op af-
stand via chat, e-mail of telefonisch. 

Lokale ondernemers
Bij een aantal bijeenkomsten zal een erva-
ren ondernemer uit de Kempen zijn suc-
cesverhaal óf leerervaringen delen. Het 
traject is bedoeld voor (startende) onder-
nemers uit de Brabantse Kempen en wordt 
mede mogelijk gemaakt door een subsidie 
van de provincie Noord-Brabant.  

Meer informatie 
Meer informatie over de inhoud, startda-
tum en kosten van de cursus vind je via de 
website van de Brabantse Kempen.

www.brabantsekempen.eu

Online cursus ondernemen
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“Er werd mij verteld dat de kans om op-
perwachtmeester te worden erg klein was. 
Gelukkig had mijn leidinggevende van des-
tijds ongelijk en werd ik bij de reorganisa-
tie brigadier.” John volgde de opleiding tot 
rechercheur. “Een prachtig vak, waarbij je 
dus eigenlijk niet meer in uniform op straat 
komt maar wel mee kunt werken aan kleine 
en grote onderzoeken. Ik heb aan diverse 
moordzaken gewerkt waarvan je nu nog re-
gelmatig op tv hoort. Niet alles werd opge-
lost maar toch, die puzzel elke keer op tafel 
proberen te leggen, vond ik een mooie uit-
daging. Je leert heel anders naar de wereld 
kijken, andere verbanden leggen. Ik kan 
wel zeggen dat ik in mijn recherchetijd een 
goed beeld heb gekregen van vele fi guren 
die in het criminele circuit opereren. En met 
enige regelmaat kwam ik die later nog wel 
eens tegen in het werk.”

Herinneringen
Het politiewerk heeft mooie en minder 
mooie kanten. “Ik ben nooit een dag met 
tegenzin naar mijn werk gegaan”, meldt 
John. “Maar de keer dat ik als eerste met 
een collega ter plaatse was bij een moord 
en ik de twee slachtoff ers, op gruwelijke 
wijze, zag liggen, is een beeld dat ik nooit 
meer kwijtraak. Gelukkig is de dader ge-
pakt. Ik heb niet echt last van de herinne-
ring maar het blijft me wel bij. Ik volg cold 
case zaken nog steeds. Ben er ook altijd 
van overtuigd dat ze ooit opgelost gaan 
worden; opsporingstechnieken verbeteren 
elke keer en maken meer mogelijk. Het ge-
beurt ook dat mensen wroeging krijgen en 
alsnog hun zonden opbiechten. Als je een 
grote zaak kunt afsluiten met een veroor-
deelde verdachte, is dat het mooiste dat er 
is.” 

Benaderbaar
In 2004 kwam John naar de gemeente Bla-
del en werd hij wijkagent. “Je bent dan veel 
meer bezig met netwerken, contact met 
inwoners, nazorg en hulpverlening. Meer 
dan bij de directe hulpverlening bij aanrij-
dingen en inbraken. Dat is ook mooi werk 
dat ik nog soms doe maar dat contact met 
iedereen is wat het werk voor mij zo mooi 
maakt. Heel veel mensen hebben mijn te-
lefoonnummer en durven dat gelukkig ook 
te gebruiken. Ten aanzien van veertig jaar 
geleden is de politie veel toegankelijker 
geworden, meer benaderbaar. Ook intern 
natuurlijk. Als je vroeger de Offi  cier van 

Justitie moest bellen, stond je bij wijze van 
spreken al in de houding. Tegenwoordig is 
de status veel minder; een goede ontwikke-
ling zolang het onderlinge respect wel ge-
handhaafd blijft.”

In het bloed
Het politievak zit John in het bloed. “Ik heb 
bijvoorbeeld altijd een notitieblokje in de 
auto liggen om meteen een nummerbord 
of andere verdachte zaken op te kunnen 
schrijven. Dat is een automatisme gewor-
den. Ik ben altijd alert.” Natuurlijk deed John 
ook ooit stomme dingen als agent. “Zo klom 

ik ooit een verdachte achterna die via het 
dak probeerde te vluchten. Ik was nog jong 
en roekelozer dan nu. Zaten we samen op 
de nok van het dak. Gelukkig was de cri-
mineel verstandig en ging hij met mij mee 
naar beneden maar voor hetzelfde geld had 
hij me vastgepakt en waren we samen naar 
beneden gevallen. Hij had niet zo héél veel 
te verliezen. Ach, daar leer je van en het be-
wijst: het politievak is nooit saai.”

Pensioen
John gaan het werk echt missen. Zijn laat-
ste werkdag heeft hij al gehad, al is zijn 
offi  ciële einddatum pas op 17 april. “Ik 
heb nog onderzocht of ik langer door zou 
kunnen werken maar dat was op fi nancieel 
gebied niet interessant. Nu ga ik een paar 
maanden niks doen behalve een beetje 
klussen aan mijn huis en veel tijd door-
brengen met de kleinkinderen. Zodra het 
weer kan ga ik weer reizen met mijn vrouw 
Jeannette; ik wil nog veel meer van de 
wereld zien. Ik geloof niet dat ik helemaal 
niks kan doen, dus wellicht ga ik op zoek 
naar een baantje voor een paar uur in de 
zorg.” Naast het werk gaat hij zijn collega’s 
missen: “Uiteraard, sommige zijn mijn 
vrienden/vriendinnen geworden. Dat is een 
vrij natuurlijk proces als je lang samenwerkt 
en elkaar blind moet kunnen vertrouwen. Ik 
heb veel collega’s, die komen niet allemaal 
wekelijks op de koffi  e maar met een aantal 
blijf ik contact houden.” 

Bedankt!
John vindt het jammer dat hij geen offi  cieel 
afscheidsfeest kan geven: “Ik had graag 
een borreltje gedronken met z’n allen maar 
vanwege corona kan dat nu niet. Ik kan nu 
wel van deze gelegenheid gebruik maken 
om iedereen te bedanken voor de prettige 
samenwerking. Dat geldt niet alleen voor 
mijn collega’s van verschillende discipli-
nes als brandweer en ambulancedienst 
en de vele andere partners maar zeker 
ook voor de inwoners die het werken in 
de Kempen zo ontzettend interessant en 
uitdagend hebben gemaakt. Het leukst is 
als je iemand spreekt die vroeger nog wel 
eens voor overlast heeft gezorgd en nu een 
keurige huisvader is. Ik kan met iedereen 
goed overweg en heb gelukkig de sociale 
vaardigheden om situaties aan te kunnen. 
Soms met een grapje en soms met duide-
lijkheid en enige stemverheffi  ng.” 

Met dat laatste wil hij nog één ding tegen 
iedereen zeggen: “Het ga jullie goed!”

JOHN DEN DEKKER

vervolg van pagina 1
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Indien er wijzigingen hieraan worden aangebracht op uw verzoek, 
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Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

 06-27306942   /   040-205143
info@ansketelaarsfotografie.nl

Pasfot
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direct
klaar

Ook mogelijk 

buiten kantoortijden.

(graag op afspraak)

Ans Ketelaars Fotogra�e
ANderS dan ANderS

www.ansketelaarsfotografie.nl

Op 28 januari heeft u de aanslag afval-
stoff en- en rioolheffi  ng voor het tweede 
halfjaar van 2020 ontvangen. De aanslag 
WOZ-beschikking volgt op 26 februari. 
U ontvangt deze per post of digitaal in 
uw MijnOverheid Berichtenbox. 

MijnOverheid Berichtenbox
Wil u post van de gemeente voortaan in 
de Berichtenbox ontvangen? Dan kunt u 
zich registreren www.mijnoverheidregistre-
ren.nl. U ontvangt de aanslagen dan niet 
meer op papier. De gemeente heeft geen 
toegang tot uw Berichtenbox. U bent zelf 
verantwoordelijk voor de registratie.

Afvalstoffen- en 
rioolheffi ng en 
WOZ-beschikking

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

Tel. 0497-38 22 52 - GSM: 06-5362 23 81
Fax: 0497 - 38 18 72

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE Kom in actie!
kwfthuismarathon.nl
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Wie van het gas af wil, moet vanwege de 
veiligheidseisen de gasaansluiting laten 
verwijderen. De gasmeter verdwijnt dan 
in het busje van de netbeheerder en een 
monteur koppelt de gasleiding los van 
de hoofdleiding in de straat. Dat kan in 
een uurtje gepiept zijn. Een tijd later valt 
de rekening op de deurmat. Netbeheer-
ders werken bij grondgebonden wonin-
gen met vaste tarieven van € 700,- tot 
€ 800,-. 

Gasverlaters ervaren deze kosten als een 
klap in het gezicht. De overheid wil wonin-
gen gasloos maken en wie dat doet, en 
daarvoor fors moet investeren, krijgt ver-
volgens een afsluitboete. Deze onvrede is 
doorgedrongen in de Tweede Kamer en 
leidde via een motie tot een besluit om de 
kosten te delen: 50% voor de huiseigenaar 
en 50% voor de netbeheerder.

Tegelijkertijd was er een inwoner van Mep-
pel die naar de rechter stapte. Hij had zijn 
gascontract  bij zijn energieleverancier op-
gezegd. De netbeheerder demonteerde 
vervolgens de gasleiding en stuurde een 

niet verwachte rekening van € 700,-. Ten 
onrechte beoordeelde de rechter. De net-
beheerder was in dit geval niet gerechtigd 
kosten in rekening te brengen voor de ver-
plichte loskoppeling van het gasnet. 

Op basis van deze uitspraak heeft minis-
ter Wiebes besloten de gasboete helemaal 
te schrappen. De verwachting is dat van-
af 21 maart 2021 het verwijderen van een 
gasaansluiting gratis wordt. Het gaat om 
een tijdelijke regeling. Bij het opstellen van 
de nieuwe Energiewet wordt gekeken naar 
een defi nitieve oplossing.

Het opzeggen van een gasaansluiting is 
aan de orde bij het plaatsen van een warm-
tepomp. Bij de afweging om een warmte-
pomp te nemen, spelen fi nanciën een grote 
rol. In die zin is het afschaff en van de gas-
boete een mooie opsteker. Helaas geldt de 
regeling niet met terugwerkende kracht.

Voor meer informatie over warmtepompen 
en andere maatregelen om minder of geen 
gas te gebruiken, kun je terecht bij ener-
gieloket@kempenenergie.nl. Binnenkort 
ook speciale online-workshops over de 
energietransitie. 

www.kempenenergie.nl

Geen gasboete meer
Advies over energieverbruik

niet verwachte rekening van € 700,-. Ten 
onrechte beoordeelde de rechter. De net-
beheerder was in dit geval niet gerechtigd 
kosten in rekening te brengen voor de ver-
plichte loskoppeling van het gasnet. 

Advies over energieverbruik

Ik kan niet anders dan de verbijstering 
van me afschrijven. Ik ben nog steeds 
compleet in shock door de beelden die 
ik deze week op tv zag. Veelal jonge 
mensen die onder het mom van ‘het on-
eens zijn met het coronabeleid’ zich de 
vrijheid permitteerden om alles wat op 
hun weg kwam kapot te maken, politie-
agenten aan te vallen en winkels te plun-
deren. Ik denk maar één ding: waar ging 
het mis in jouw leven?

Ik ben voorstander van de vrijheid van 
meningsuiting en de daarmee gepaard 
gaande vrijheid van demonstratie. Maar 
nog meer ben ik groot voorstander van 
het gebruiken van je gezond verstand 
en dat lijkt bij de relschoppers totaal 
onontwikkeld. Op welk moment denk 
je dat het coronabeleid omgedraaid zal 
worden omdat jij de kassalade van de 
supermarkt leeghaalt? Of denk je dat 
het kabinet gaat besluiten dat de kroe-
gen onmiddellijk weer open zullen gaan, 
omdat jij een terras kort en klein hebt 
geslagen? Het omgekeerde is namelijk 
het geval, het duurt alléén maar langer.

Ik realiseer me ineens dat ik de relschop-
pers direct aanspreek maar ik vermoed 
ook dat ze niet lezen, misschien niet eens 
kunnen lezen. Begrijpend lezen kunnen 
ze in ieder geval niet want dan zouden 
ze hebben geweten dat de maatregelen 
er zijn om het virus in te dammen. Dan 

hadden ze geweten dat het een slecht 
idee is om met 1.000 man op een plein 
te gaan staan roepen. 

Ik zie de beelden van het meisje voor me 
dat door een waterkanon werd geraakt 
en bloedend in beeld kwam. Ik voel geen 
medelijden, al zal het ongetwijfeld zeer 
doen. Zou ze trots op zichzelf zijn? Dat 
ze erbij was? Dat ze op tv was? Dat er 
een paar mensen zijn die vonden dat 
ze wel op de juiste plaats was? Maar 
vooral: zouden haar ouders trots zijn op 
haar? Zouden die ’s morgens aan de kof-
fi eautomaat op het werk met luide stem 
vertellen over de ‘heldendaad’ van hun 
kleine meid? Ben bang dat ik het ant-
woord wel weet.

Ik las net in de krant dat er heel veel 
mensen zijn die aan de gemeente Eind-
hoven hebben gevraagd of ze kunnen 
helpen met opruimen en dat verwarmt 
mijn hart. Er zijn gelukkig nog heel veel 
goede mensen.

Er zijn veel beelden gemaakt van de rel-
len, de grootste relschoppers moeten 
toch te achterhalen zijn? Laten we die 
wegkomen met een simpele taakstraf? 
Twintig uur papierprikken? Lijkt me niet. 
Ik weet wel een passende straf. Laat 
hen de IC’s poetsen, heel grondig en se-
cuur. Daarbij mogen ze natuurlijk geen 
beschermende kleding en mondkapjes 
dragen. We moeten namelijk kunnen zien 
wie het zijn en blijkbaar achten zij zich-
zelf onaantastbaar voor het virus. Nou, 
laten we hen dan maar als proefkonijnen 
inzetten, dan gaan we het zien. En als je 
bewezen hebt dat je het virus niet kunt 
krijgen omdat je met stenen of messen 
naar de politie hebt gegooid, dán mag je 
trots op jezelf zijn. Maar ik weet nu al dat 
dát bewijs niet te leveren is.

Rellen

column
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Bespaar
met de zon!

Óók op bewolkte dagen!

Zonnepanelen zijn goed voor 
het milieu én uw portemonnee!

Is úw woning geschikt voor zonnepanelen? 
Maak vrijblijvend een afspraak om de kosten en 
opbrengst te berekenen.

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

T (0497) 33 08 88  E info@islbladel.nl   

I www.islbladel.nl

Ontvang nu 

de BTW retour!

In de nacht van zaterdag op zondag 10 
januari is ter hoogte van De Hoef 17/19 
in Hulsel een auto tegen een rioolge-
maal en lantaarnpaal gebotst. Hierbij is 
ook openbaar en particulier gras en een 
gemeentelijke boom beschadigd. 

De totale schade loopt in de duizenden 
euro’s, maar de veroorzaker is tot op he-
den onbekend. Zonder veroorzaker wordt 

de schade betaald uit het Waarborgfonds 
en het gemeentelijke onderhoudsbudget. 
Indirect betalen inwoners dus gezamenlijk 
de schade. 

Wij doen altijd aangifte van een aangere-
den rioolgemaal, lantaarnpaal of boom. 
Hierdoor worden de veroorzakers vaak 
snel getraceerd. Hulp wordt echter altijd op 
prijs gesteld! Heeft u dus iets gezien, ge-
hoord of kunt u hulp bieden bij het vinden 
van de veroorzaker? Neem dan contact op 
met Jelle van der Most van team Ruimtelijk 
Beheer via 0497-650650 of ruimtelijkbe-
heer@reuseldemierden.nl. Wilt u anoniem 
blijven? Dat kan via 

www.meldmisdaadanoniem.nl

Schade ter hoogte van De Hoef
Wie heeft iets gezien?
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WIJ WERKEN DOOR EN BLIJVEN BEREIKBAARWIJ WERKEN DOOR EN BLIJVEN BEREIKBAAR
DE WERKPLAATSEN BLIJVEN OPEN VOOR REPARATIES EN ONDERHOUD.

www.hermans-tweewielers.nl

NATUURLIJK BIJ 

Kerkstraat 14 • Hapert
 T 0497 - 381335

Kerkstraat 30 • Reusel
 T 0497 - 641367 De showroom is gesloten 

maar onze webshop blijft natuurlijk altijd open.

 Heeft u onderdelen of accessoires 
nodig voor uw fi ets?

 Laat het ons weten, we zijn in bedrijf!

  Indien gewenst komen 
we met nieuwe fi etsen 

bij u aan huis

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Afgelopen weekend werden bij 
Huize Kempenland achtenzestig vrolijke  
ballonfiguren afgeleverd. Eentje voor 
elke bewoner. Om het leven een beetje 
op te fleuren, een beetje liefde en  vrolijk-
heid te brengen in deze soms wat depri-
merende tijd. Initiatiefneemster Willemijn 
Craens zette de actie op die door mid-
del van sponsoring een succes werd. Ze 
wordt helemaal blij van het resultaat en 
heeft al een nieuwe doelgroep gevonden.

Contactclown
Een korte introductie is op zijn plek: Wil-
lemijn is afgestudeerd activiteitenbegeleid-
ster met als specialisatie ‘contactclown’. 

“Dat deed of doe ik het liefst bij mensen 
met dementie of een verstandelijke beper-
king. Tijdens de coronacrisis is het met dit 
werk even minimaal maar dat ga ik weer 
oppikken als we ons weer vrij mogen be-
wegen. Het is mooi om interactie te krijgen  
met mensen die in hun eigen wereld  
opgesloten zitten. Het geeft enorm veel 
voldoening.”  

Ballonnen
Naast haar werk als contactclown, heeft 
Willemijn een passie voor ballonnen. 
“Het begon met een zakje ballonnen, een 
pompje en een boekje”, vertelt ze enthou-
siast. “Ik bleek er handig in, al snel maak-
te ik leuke figuren en ging ik optreden als 
ballonnenclown. Later ontdekte ik dat ik 
het ook kon combineren met mijn werk 
als contactclown. Zeker als ik ballonnen 
maakte met geluid of lichter erin, dan gaf 
dat een extra mogelijkheid tot contact en 
interactie. Al snel werd ik regelmatig ge-
boekt door instellingen. Het ballonnenwerk 
werd ook steeds groter en intussen kleed 
ik complete ruimtes aan voor feesten, be-
drijfsopeningen of andere gelegenheden.”

Stuur een glimlach
Omdat er steeds minder feestjes gevierd 
werden en ook de instellingen sloten, droog-
de het werk van Willemijn een beetje op. “Ik 
ga altijd op zoek naar dingen die wel kun-
nen en hoorde van mijn collega’s in Amerika 
van de nieuwe actie ‘Adopt a grandparent’ 
tegen. Daarbij werden ballonnen verkocht 
die geschonken werden aan inwoners van 
zorginstellingen. Ik was niet zo enthousiast 

over de naam maar wel over het initiatief en 
dus besloot ik hier ook zo’n actie op te gaan 
zetten. Ik noemde de actie: ‘Stuur een glim-
lach’. Vond ik passender.”

Actie
“Ik nam contact op met Huize Kempen-
land om te vragen of er belangstelling was 
voor het idee en om hoeveel bewoners het 
ging”, gaat Willemijn verder. “Ze waren me-
teen enthousiast en ik kreeg het aantal van 
achtenzestig door. In mijn netwerk en via 
social media maakte ik het initiatief bekend 
en vroeg mensen een ballon te kopen en 
te schenken aan iemand in het bejaarden-
huis. Binnen tien dagen was de actie ‘uit-
verkocht’ en kon ik aan het werk. Elke pop 
bestaat uit dertien onderdelen die opge-
blazen en in elkaar gevouwen moeten wor-
den. Een flinke klus maar bij elke pop die ik 
maakte, werd ik blijer en gelukkiger. Het is 
toch ook een hoop vrolijkheid bij elkaar?”

Missie geslaagd
Afgelopen weekend kregen de poppen een 
plaatsje bij de bewoners van Huize Kem-
penland en toverden ze meer dan eens een 
glimlach op de lippen van de ontvangers. 
“Missie geslaagd”, lacht Willemijn. “Dat was 
het doel: een beetje vrolijkheid brengen.” 
Vanwege de corona mocht Willemijn de bal-
lonnen niet persoonlijk afleveren maar aan 
de foto’s die ze kreeg van de medewerkers, 
kon ze goed zien dat het een succesvol ini-

tiatief is geweest. “Ik ga het gewoon nog 
een keer doen”, lacht ze. “Ik heb al contact 
gehad met een volgende instelling -  De  
Hapertse Kluis - en hoop op korte termijn 
nog een keer zoveel vrolijkheid te mogen 
brengen. De eerste sponsoring is binnen, 
dus ook deze actie wordt een succes.”

www.luchtigkado.nl

Een beetje vrolijkheid
Achtenzestig ballonpoppen fleuren Huize Kempenland op

Willemijn: “Ik nam contact op met Huize Kempenland om te vragen of er belangstelling 
was voor het idee en om hoeveel bewoners het ging. Ze waren meteen enthousiast en 
ik kreeg het aantal van achtenzestig door. In mijn netwerk en via social media maakte ik 
het initiatief bekend en vroeg mensen een ballon te kopen en te schenken aan iemand in 
het bejaardenhuis. Binnen tien dagen was de actie ‘uitverkocht’ en kon ik aan het werk.”
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Veilige werkomgeving
Het arbeidsrecht kent met de Arbowetge-
ving de verplichting voor de werkgever om 
zorg te dragen voor een werkbare omge-
ving met zo min mogelijke gevaren voor 
de werknemer voor diens veiligheid en 
gezondheid. Indien nodig moet de werkge-
ver werknemers actief instrueren over het 
behouden en bevorderen van de veiligheid 
van de werkomgeving. Hiertegenover staat 
de verplichting voor de werknemer om ook 
zelf zorg te dragen voor zijn veiligheid en 
de gezondheid en de maatregelen van zijn 
werkgever op te volgen die hierop gericht 
zijn. 

Mag ik thuiswerken?
Op grond van de Wet fl exibel werken dient 
de werkgever met u in gesprek te gaan op 
uw schriftelijk verzoek om thuis te mogen 
werken. Hij dient dan schriftelijk hierop te 
reageren. Let wel, u kunt niet zelf bepa-
len dat u thuis gaat werken. Thuiswerken 
kan alleen als u en uw werkgever dit sa-
men hebben besloten. Onder omstandig-
heden kan de werkgever genoodzaakt zijn 
op grond van goed werkgeverschap in te 
stemmen met een verzoek van u om te mo-
gen thuiswerken. 

Ontslag op staande voet wegens 
sluiting bedrijf
Een werknemer die op staande voet wordt 
ontslagen, heeft de keuze tussen het ver-
zoeken van de vernietiging van het ont-
slag in combinatie met tewerkstelling en 
doorbetaling of de werknemer kan kiezen 

voor berusten in het ontslag zelf, maar een 
verzoek doen om toekenning van een billij-
ke vergoeding in combinatie met een ver-
goeding wegens onregelmatig ontslag en 
een wettelijke transitievergoeding. In een 
zaak aan de orde bij de rechtbank had de 
werkgever de werknemer op staande voet 
ontslagen wegens overmacht omdat hij 
vanwege de Coronacrisis gedwongen was 
zijn bedrijf te sluiten. De rechtbank oor-
deelde dat een ontslag op staande voet in 
strijd met de wettelijke regels wordt geacht 
aan de zijde van werkgever ernstig verwijt-
baar te zijn. Dat betekent dat het verzoek 
tot toekenning van een billijke vergoeding 
in beginsel toewijsbaar is. Gelet op de on-
voorziene wijziging van omstandigheden 
door de Coronapandemie, de daarmee 
samenhangende en aannemelijk gemaak-
te penibele fi nanciële omstandigheden van 
de werkgever, het korte dienstverband en 
de aan de werknemer toegekende WW-uit-
kering, wordt de vergoeding naar billijkheid 
gesteld op nihil. Omdat de betreff ende 
werknemer heeft berust in het ontslag op 
staande voet blijft dat ontslag op staande 
voet in stand en vanwege de omstandig-
heden wordt de billijke vergoeding op 0 
gesteld. Uitgangspunt in dergelijke zaken 
blijft echter dat een werkgever er beter aan 
doet om een ontslagvergunning aan te vra-
gen of te streven naar een beëindiging met 
wederzijds goedvinden door middel van 
een vaststellingsovereenkomst.

Bron:  Knegtmans Advocaten & Mediators

Het Coronavirus 
en het arbeidsrecht

Je zag dat het om een kerk ging, de 
vorige keer maar vanwege het onge-
bruikelijke perspectief was het wel 

even gissen. Sommigen dachten dat het 
die van Hilvarenbeek was, anderen die van 
Riethoven. En toch is het “gewoon” de Sint 
Pertus Bandenkerk van Bladel, gefotogra-
feerd vanuit de oude toren.

De foto is gemaakt in 1926, de kerk is dan 
nét klaar. De fotograaf moet gezegend zijn 
geweest met een groot historisch besef! Of 
hij op de 20e september dat jaar de toren 
opnieuw beklommen heeft en foto’s heeft 
gemaakt van wat zich toen rond de kerk 
afspeelde? We weten het niet.

Wat we wel weten – uit de krant – is dat men 
te Bladel daags tevoren “met koortsachtigen 
haast” aan het werk was om op tijd klaar te 
zijn voor de offi  ciële inwijding door de bis-
schop. In de openbare school aan de latere 

Burgemeester Goossensstraat werd druk vergaderd door afgevaardigden van de 
Bladelse scholen en verenigingen en het muziekgezelschap L‘Union. Besloten werd 
om een boog op te richten aan de rand van het dorp. Daar zou de bisschop worden 
toegesproken door notaris Cox, waarna het in processie door de nog te versieren 
Sniederslaan naar de pastorie zou gaan.

Op de dag zelf zat de kerk ramvol. Niet alleen met katholieken overigens: er werden 
ook “andersdenkenden” gespot. Pastoor Simkens droeg, met bisschoppelijke assis-
tentie, de mis op en het koor gaf de driestemmige Mis van (Alfons) Moortgat, die door 
de uitstekende akoestiek van de nieuwe kerk maar wat goed tot zijn recht kwam. 
De bisschop verrichte de inzegening en 
schonk een afl aat aan alle gelovigen die 
de dienst hadden bijgewoond.

Na de mis en de inzegening was er feest 
in het dorp: een diner voor de kerkvorst, 
daarna de ene hulde na de andere, afge-
sloten met de door eenieder uit volle borst 
meegezongen roomse kraker “Roomsche 
Blijdschap”.

Het waren andere tijden. Monumenten-
zorg waardeert de kerk vandaag de dag 
als een “bijzondere uitdrukking van de 
ontwikkeling van het katholicisme in het 
zuiden”. Bijzonder zijn ook de interieur-
schilderingen van de Limburgse schilder 
en glazenier Henri Schoonbrood uit 1938. 
Dat hadden ze toch maar mooi alleen in 
Bladel, meldde de krant toen.

Winnaar is geworden 
Paul Brekelmans 

uit Bladel

Heemkunde Bladel

DE VRAAG VOOR DEZE MAAND:

Door met de nieuwe Witte Gij’t, een nieuw jaar, 
nieuwe kansen immers. 
Ons lijkt hij niet heel moeilijk: welke school zien we hier?

Denkt u het te weten?  Mail uw oplossing dan naar
heemkundebladel@gmail.com en maak kans op 
een leuke prijs.

Succes!

www.heemkundebladel.nl

WIST 
   JE 
 DAT...?

... mensen ongeveer een derde van hun leven slapen? 
Mocht je dat zonde van de tijd vinden, bedenk dan dat we 
slaap nodig hebben om te kunnen functioneren. Een DJ uit 

New York bleef eens 8 dagen wakker, terwijl hij werd 
geobserveerd door wetenschappers. Hij raakte volledig in een 
psychose. Na de test werd hij nooit meer helemaal de oude. 

Hij raakte depressief en werd humeurig.
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BLADEL - “Kleding hoeft niet meteen 
weg als er een gaatje inzit of als de rits 
kapot is”, zegt Sima Mohammadi. Zij is 
eigenaar van Djano, een zaak in Bladel 
voor kledingreparatie en stomerij.

“Je hoeft niet zomaar kleding weg te gooien, 
dat is zonde. Je kunt kapotte kledingstuk-
ken een tweede kans geven. Bij kansloze 
kleding denk ik: Wat kan ik daarmee?” Haar 
ervaring is dat zij van een kledingstuk dat 
hopeloos lijkt, vaak iets goeds kan maken. 
De klant is er dan blij mee en ik ben er trots 
op. Het is een manier om kleding te her-
gebruiken. Ik ben gefocust op reparatie en 
vermaken van kleding, zo kan ik tevens mijn 
steentje bijdragen aan een beter milieu.”

Advies
Sima denkt graag mee en geeft advies. “Je 
kunt altijd advies vragen of het gerepareerd 
kan worden. Ik bedenk dan of het betaal-

baar blijft en of het gemaakt kan worden. Ik 
zal dan eerlijk zeggen of het gemaakt kan 
worden.” 

Mustafa legt bij een reparatie stap voor 
stap uit hoe iets gerepareerd wordt. “Ik leg 
uit wat ik met de kleding ga doen, ik doe 
mijn best om een beeld te scheppen over 
hoe het dan wordt. Soms denkt de klant 
dat het niet meer gemaakt kan worden 
en dan kan dat toch goed. De klant is er 
dan blij mee. Veel klanten zijn heel verrast 
en blij met het resultaat van zijn of haar 
kledingstuk die zij bij mij brachten en die ik 
vervolgens heb moeten repareren.”

Elkaar helpen vindt zij belangrijk. Zij maakt 
weleens mee dat een klant met spoed iets 
nodig heeft, bijvoorbeeld een kostuum 
voor een begrafenis. “Ik bekijk dan of 
het mogelijk is, lukt het, dan kan hij het 
ophalen.”

Meer dan kledingreparatie
“Klanten kunnen bij ons ook maatkleding 
laten maken of broeken laten inkorten, 
innemen of wijder maken. Maar ik (ver)
maak ook stoelhoezen en bankbekleding 
en repareer tassen. Ik  maak ook nieuwe 
gordijnen of vermaakt bestaande. Ik kan 
gordijnen mooi en netjes maken. Boven-
dien kunnen ze bij mij artikelen brengen en 
ophalen die gestoomd moeten worden.

Ervaring
Sima heeft ruim 24 jaar ervaring met 
kledingreparatie en maatkleding maken. 
“Alles wat met kleding te maken heeft, kan 
ik maken. In mijn geboorteland Afghanistan 
had ik ook een eigen zaak voor de repara-
tiekleding en stomerij. Het is een zegen dat 
ik ook in Nederland mijn werk kan doen.”

Nieuw assortiment
“Ook heb ik iets nieuws in mijn winkel. Ik 
verkoop nu top 1 geurtjes die je misschien 
bij andere winkels voor € 100,- koopt, haal 
je bij mij voor een betaalbare prijs. Het zijn 
originele geurtjes in een andere jasje voor 
een betaalbare prijsje. Bij de passende 
geurtjes hebben wij ook showergel en deo 
rollers. Ook geurstokjes van Coco Chanel 
of andere merken naar uw keuze. 

Actie! 
Wanneer u 10 stuks aan reparaties naar 
ons brengt, krijgt u maar liefst 50% korting 

op het geurtje die u mag uitkiezen bij ons. 
Aan u de keus!

U kunt ook tijdens de lockdown bij ons te-
recht. Wij zijn open van dinsdag tot en met 
vrijdag van 10.00 tot 17.00 uur en op zater-
dag van 10.00 tot 16.00 uur. Op maandag  
zijn we gesloten.

Djano kledingreparatie
Gindrapassage 7 - Bladel

Tel. 06 - 87 56 10 43

Kledingreparatie
Een tweede kans voor kapotte kleding

Tel. 06 - 87 56 10 43

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

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

Dagblad van Zuidholland en ’s Gravenhage

10-5-1865
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Naar een idee van mijn dochter  en 
het was me toch lekker. Wel typisch 
Amerikaans volgens mijn man; ‘hoe krijg 
je zoveel mogelijk calorieën in 1 maaltijd’.

Daar zijn de Amerikanen inderdaad wel 
kampioen in, weet ik uit ervaring. Die ene 
keer dat ik in Amerika ben geweest (20 jaar 
geleden alweer) vond ik het moeilijk om 
gezond eten te bestellen. In Amerika is 
alles Bigger, Better, Greater and Fatter….  
en dan doel ik niet alleen op het eten.

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

Loaded Fries
IInnggrreeddiiëënntteenn:

o 1200 gr gekruide Twister friet
o 75 gr geraspte cheddar kaas
o 350 gr gehakt of quorn (vega)
o 1 el Tex-Mex kruiden
o 1 courgette
o 2 tenen knoflook
o 1 el citroensap
o 230 gr salsa saus
o 200 gr tomato frito

TTooppppiinnggss
o 1 rode ui
o jalapeno pepers
o 4 tomaten
o mais uit blik
o Griekse yoghurt

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Leg de twisters op bakpapier en bak
deze 20 min. in de oven. Rasp
ondertussen de courgette met de
grove rasp en verwarm wat boter in
een koekenpan. Bak de courgette tot
deze wat slinkt, voeg dan het gehakt
toe en bak dit aan. Strooi de kruiden
erover en pers de knoflook erboven
uit. Bak een minuutje mee, voeg dan
de salsa en tomato frito saus toe. Laat
dit even zachtjes pruttelen.

Haal na 20 minuten de twisters uit de
oven en strooi de cheddarkaas erover.
Zet dan de twisters nog circa 5
minuten terug in de oven.

Snij de tomaten in stukjes, de rode ui
in fijne halve ringetjes en serveer de
toppings in schaaltjes bij de loaded
fries.

Schep de twisters op een bord,
daarop de saus en laat iedereen zelf
zijn toppings kiezen.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 20 min Klaar in: 30 minuten

1200 gr gekruide Twister friet
75 gr geraspte cheddar kaas

quorn (vega)

Ben jij 13 jaar of ouder? Wil je extra geld 
verdienen? En vind je het fijn om je eigen 
tempo te bepalen? Word dan bezorger bij 
Spotta! Je bezorgt dan wekelijks weekblad 
PC55 en folders. Alles wordt bij jou thuis 
afgeleverd. Je hoeft er niet voor thuis te 
blijven. Je bepaalt je eigen tijd en tempo. Je 
mag namelijk zelf bepalen of je op vrijdag 
en/of zaterdag bezorgt. Zo heb je nog 
voldoende tijd over voor sport, huiswerk 
en andere hobby’s.
Meer weten? Kijk op
foldersbezorgen.com

Extra geld
verdienen?

✔ Vanaf 
13 jaar

✔Bij jou in 
de buurt

✔Eigen 
tempo Word bezorger 

bij Spotta!

Spotta is dé shoppinghulp die consumenten helpt bij het makkelijk verkrijgen van voordeel en inspiratie. Dit doen 
we met ons folderpakket, Folderkiezer, Spotta.nl en weekbladen. Altijd bij de hand en up-to-date. Voor ons landelijke 
bezorgnetwerk met meer dan 23.000 bezorgers zijn we altijd op zoek naar superhelden die ons daarbij helpen.
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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

De doelstellingen uit het Klimaatak-
koord zijn duidelijk: in 2050 is Nederland 
bijna geheel energieneutraal. Met de 
energietransitie doelen we daarom op 
een overgang van fossiele brandstoff en 
naar volledig groene energie. 

Een behoorlijke opgave dus! Maar wat be-
tekent de energietransitie voor uw regio 
of situatie en wat staat er eigenlijk in zo’n 
regionale energiestrategie? Ontdek het 
tijdens de online inloopbijeenkomst voor 
inwoners van de Kempen!

Wij nodigen u uit om aan te sluiten bij de 
inloopbijeenkomst. In een half uurtje wordt 
u bijgepraat over de ontwikkelingen van de 
energiestrategie in uw regio. Hierin komen 
onderwerpen als energiebesparing, warmte 
en grootschalige opwek aan bod. Er wordt 
ingegaan op relevante thema’s voor de 
regio en u krijgt de ruimte om vragen te 
stellen. 

De online inloopbijeenkomst is op maan-
dag 8 februari, van 16.00-17.00 en 19.00-
20.00 uur, en vindt plaats via Microsoft 
Teams. 

U kunt op ieder gewenst moment digitaal 
in en uit lopen. Meer informatie over het 
programma en inschrijving vindt u op 

www.energieregiomre.nl/agenda

Online inloopbijeenkomst energietransitie

Puppy- en beginnerscursus 
Rottweilerclub Hoogeloon
Rottweiler Club Hoogeloon start op 
zaterdag 27 februari weer met een 
puppycursus en beginnerscursus voor 
alle rassen. De datum is onder voorbe-
houd i.v.m. de ontwikkelingen rondom 
de Covid-19 pandemie. Deze cursussen 
zijn voor honden vanaf 12 weken die alle 
inentingen hebben gehad. De cursussen 
bestaat uit vijftien lessen. 

De puppycursus is elke zaterdag om 10.00 
uur. De beginnerscursus start elke zater-
dag om 11.00 uur. Meer informatie over de 
cursussen is te vinden op de website www.
nrc-rwh.nl/cursussen. Hier kunt u als u wilt 
deelnemen ook inschrijven. Bij onduidelijk-
heden kunt u bellen voor informatie maan-
dag t/m zaterdag tussen 18.00 en 21.00 
uur met het nummer: 06-30468933.

Kosten
De kosten bedragen €125,00. Het lesgeld 
dient betaald te worden bij aanvang van de 
training (gaarne gepast geld meebrengen 
met de inschrijving die u per mail heeft ont-
vangen met handtekening). U wordt vrien-
delijk verzocht het inentingsboekje of die-
renpaspoort van uw hond mee te brengen 
zodat wij kunnen controleren of uw hond 
is ingeënt.

Locatie
De cursussen worden gegeven op het ter-
rein van de Rottweiler Club Hoogeloon, 
sportpark De Lemelvelden, Burgemeester 
van Woenseldreef 31 in Hapert.

www.nrc-rwh.nl

JONG & OUD
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Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

Markt 1 • Hapert • Tel. 0497 - 38 53 33 •  www.sneldersconsulting.nl

VERBOUWINGSOPRUIMING

www.debruijnzitmeubelen.nl | Schoolstraat 29, 5541 EE Reusel | T: 0497-641310 | E: info@debruijnzitmeubelen.nl

VEEL SHOWROOMMODELLEN MET HOGE KORTINGEN
Banken, Relaxfauteuils, Fauteuils, Tafels, Stoelen, SalontafelsBanken, Relaxfauteuils, Fauteuils, Tafels, Stoelen, SalontafelsBanken, Relaxfauteuils, Fauteuils, Tafels, Stoelen, Salontafels

-50%

-20% -30%

-40%

Wegens de huidige Corona Maatregelen zijn we genoodzaakt de showroom t/m 9 februari te sluiten.
Voor vragen en service gevallen bel: 0497-641310

INFORMATIEF

Communicatietalent 
gezocht!
Als lokale partij ‘Bladel Transparant’ in de gemeente Bladel zijn wij op zoek naar 
verdere versterking van ons bestuur. Wij hebben als partij bij de vorige verkie-
zingen in maart 2018 een sprong gemaakt van 3 naar 5 raadszetels. Die 3 zetels 
hadden wij daarvoor gedurende 12 van de 13 jaren sinds onze oprichting in 2005. 
Met onze 5 zetels hebben wij stevig zitting in een coalitie met CDA (ook 5 zetels) 
en de andere lokale partij VHP (4 zetels). Met 14 van de 19 zetels vormen wij een 
stabiele samenwerking en is wethouder Davy Jansen in het College van B&W 
afkomstig uit onze gelederen.

Wij hebben een frisse raadsfractie die wordt aangevoerd door Paul Wouters met onder 
andere naast zich onze nestor en oud-wethouder Dick Zumker. Het bestuur wordt 
gevormd door voorzitter Iwan Arts, secretaris/penningmeester Louis Spoelstra en 
bestuurslid en tevens raadslid Niek Panjoel (portefeuille Politieke Lijn). Het bestuur 
ondersteunt alle leden van de vereniging en de politieke vertegenwoordigers. Dit doen 
wij door met de fractie te overleggen en mee te denken, door het houden van 
bestuurs- en ledenvergaderingen en door inspiratie en training te organiseren.

We kijken graag vooruit, zo ook naar de volgende verkiezingen in maart 2022. We 
willen dan tenminste onze sprong bestendigen maar liefst verder doorgroeien. 
Daarvoor hebben we ons de afgelopen 2 jaar veelvuldig laten zien; initiatieven 
genomen, stevig gediscussieerd en onze ideeën en acties direct en via media uitge-
dragen. Wij zijn hartstikke transparant maar denken ons onder andere op dat laatste 
onderdeel nog fl ink te kunnen verbeteren. Daarom zijn wij op zoek naar iemand die 
hieraan vanuit de portefeuille Communicatie in ons bestuur met ons vorm en inhoud 
gaat geven. Heb jij een achtergrond en/of ervaring op dit werkgebied, woon je in de 
gemeente Bladel en wil je bijdragen aan de besturing van onze gemeenschap, dan zijn 
wij op zoek naar jou!

Ons bestuurslid communicatie houdt zich bezig met al onze communicatie, van 
website tot verkiezingsprogramma en van publicatie in de plaatselijke krant PC55 tot 
en met verkiezingscampagne. Wij zoeken op dit gebied een denker en organisator, 
iemand die weet wat waar belegd kan worden. Want wij zijn wel doeners maar het 
minst op dit gebied (vinden we zelf).

Deze rol is onbezoldigd; je wordt er niet voor betaald in klinkende munten. Maar wel 
in waardering, zichtbaarheid en daardoor voldoening! Er is verschil in tijdsinvestering 
door hoe je zaken aanpakt en door elke zittingsperiode van de raad heen. Zo’n 1,5 tot 
2 jaar vóór verkiezingen beginnen we ons daarop voor te bereiden. De laatste pak ‘m 
beet 6 weken vóór de verkiezingen voeren we actief campagne waarvan je campagne-
leider kunt zijn maar dat moet niet. In de rustige eerste 2 jaren is de tijdsbesteding om 
alles voldoende te kunnen volgen maar zo’n 8 tot 10 uur per maand, daarna loopt dat 
langzaam op tot in de campagne misschien wel 8 tot 10 uur per week. De zittings-
termijn van een bestuurslid is overigens drie jaar, maar je kunt je na afl oop daarvan 
gewoon opnieuw verkiesbaar stellen!

Denk je nu; dat klinkt allemaal leuk en interessant maar past mij dat nu wel? Dan gaan 
we graag (digitaal) een kop thee of koffi  e met je drinken! Op onze kosten natuurlijk, als 
dank voor je interesse en belangstelling. We kunnen dan alles bespreken want zoals je 
inmiddels wel zult begrijpen; wij zijn graag volledig transparant!

Mocht je iemand van ons kennen, dan mag je hem of haar altijd een berichtje sturen. Zo 
niet, schroom dan niet om een berichtje te sturen naar onze secretaris Louis Spoelstra

L.Spoelstra@bladel.nl

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

Burg. van Houdtplein 22 z • Bladel
www.fi erohaarwerken.nl

✔ Voor haarwerken, maatwerk en 
 haarstukken.
✔ Erkend en gecertifi ceerd door de ANKO.
✔ Privacy gewaarborgd.
✔ Gespecialiseerd in nazorg.
✔ Fiero kan meteen declareren bij uw
  zorgverzekering als we in bezit zijn 
 van een doktersverklaring.
✔   Salon in het gezondheidscentrum.
✔   Altijd een eerlijk, vrijblijvend en 
 gratis adviesgesprek.
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Afvalinzameling 2021
Inzamelgebieden

Eerder heeft de gemeente gecommuniceerd dat de 
gemeente Bladel vanaf 2021 ingedeeld is in vijf inzamel-
gebieden:
•  Bladel Buitengebied Noord: elke maandag in de even 

weken;
•  Bladel Centrum Noord: elke maandag in de oneven 

weken;
•  Bladel Buitengebied Zuid: elke maandag in de even 

weken;
•  Bladel Centrum Zuid: elke maandag in de oneven 

weken;
•  Bebouwde kom Netersel: elke vrijdag in de even 

weken.

Omdat de gemeente signalen ontvangen heeft dat de 
benaming van de twee buitengebieden niet gelukkig is 
geweest en soms tot verwarring kan leiden, worden die 
gebieden voortaan als volgt aangeduid:

Bladel Buitengebied Noord wordt:
•  Hoogeloon, Casteren en gedeelte Hapert: elke 

maandag in de even weken.
Bebouwde kom en buitengebied van Hoogeloon en 
Casteren en het gedeelte van Hapert dat gelegen is ten 
noorden van de Provincialeweg N284, behalve de 
Castersedijk.

Bladel Buitengebied Zuid wordt:
•  Hapert (incl. Castersedijk): elke maandag in de even 

weken.
Bebouwde kom en buitengebied (inclusief Castersedijk) 
van Hapert en buitengebied Bladel en Netersel.

Op de gemeentelijke website: www.bladel.nl en op de 
afvalapp (Afvalwijzer) vindt u plattegronden van de 

inzamelgebieden waarop u kunt zien binnen welk 
gebied uw adres is gelegen.

Inzameltijden
Met de wijziging van de inzamelgebieden dient u er 
rekening mee te houden dat de inzamelwagens eerder 
of later door uw straat rijden om uw afval op te halen, 
dan u gewend bent. Daarom brengen wij nogmaals 
onder uw aandacht dat Baetsen om 7.30 uur start met 
de inzameling. Zorg er daarom voor dat uw restafval 
en/of GFT en PMD dan ook al aan de straat staat!

Klachten over afvalinzameling melden bij het 
Milieu Informatie Centrum (MIC)
Onlangs hebt u het Gemeentemagazine 2021 

ontvangen met daarin veel gemeentelijke informatie. 
Helaas is daarin opgenomen dat klachten over de 
afvalinzameling rechtstreeks bij Baetsen gemeld moeten 
worden.  Dat is echter niet juist! Klachten over de 
afvalinzameling moeten gemeld worden bij het MIC via 
het (gratis) telefoonnummer (0800) 0230 336 of via 
www.miconline.nl. 

De afvalapp (Afvalwijzer)
Met de AfvalApp (Afvalwijzer) kunt u op adresniveau 
veel afvalinformatie terugvinden die specifiek voor u van 
belang is. Die app kunt u installeren via de appstores 
van Apple en Android. Ook is er een versie beschikbaar 
voor Windows Phone-gebruikers.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 12 januari 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Aanwijzing toezichthouders coronamaatregelen
Verschillende medewerkers van FeDa Security Solutions 
worden aangewezen als toezichthouder.

Afvaardiging HOE-vraag Strategische 
Kempengemeenten vanuit college
De burgemeester wordt als lid van het college 

afgevaardigd in de werkgroep van collegeleden en 
raadsleden uit de Kempen ten behoeve van de 
beantwoording van de HOE-vraag rondom de 
Strategische Kempenagenda. Kennisgenomen van de 
mailcorrespondentie over de status van de Strategische 
Kempenagenda.

Managementletter 2020
Voor kennisgeving aangenomen.

Ontwerpraadsvoorstel ‘vaststelllen nota reserves 
en voorzieningen 2021’
Ingestemd.

Ontwerpbestemmingsplan Stedelijk Gebied 2021
Ingestemd. Vanaf 21 januari 2021 ligt het zes weken 
ter inzage. Een drietal ontwerpbesluiten Hogere 
Grenswaarden worden gelijktijdig ter inzage gelegd. 

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.

Milieumelding

Bladel
•      Industrieweg 1, vervangen van twee buiten 

opgestelde oude koelmachines door twee nieuwe 
eveneens buiten opgestelde koelmachines.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Ambachtsweg 3B, verruimen van de activiteiten in 

het bestemmingsplan;
•      Binnenweg 9, plaatsen van een dakkapel en een 

overkapping;
•      Bleijenhoek 49, kappen van een boom;

•      Groot Terkooijen 11, plaatsen van een 
vlaggenmast;

•      Groot Terkooijen 11, bouwen van een zwembad 
met bijgebouw;

•      Hulselseweg 17, aanleggen van een extra inrit en 
het kappen van een boom;

•      Sportparkstraat 16, kappen van een boom.

Hapert
•      Castersedijk 20, voor het veranderen van een 

milieuinrichting m.b.t. het houden van 
vleesvarkens (fase 1);

•      Oude Provincialeweg 63, afwijken van het 
bestemmingsplan voor het gedeeltelijk gebruiken 
van de winkel voor een post nl afhaallocatie.
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2.  Maak een tekening, schildering of ontwerp een mooi patroon. Teken, schilder, stempel, knip, wrijf of plak jouw unieke  
ontwerp op je witte vel papier.

1.  Pak een leeg vel papier (A4-formaat ) 

WWaatt mmooeett jjee ddooeenn??

3. Ben je klaar en helemaal tevreden? Zie je jezelf al trots rondlopen met deze print? Mooi zo.

          5527 JR Hapert

Of mail een duidelijke foto van je ontwerp naar: angelique@angeliquelemmens.nl

Het mooiste ontwerp wordt helemaal op maat gemaakt voor jou.
Je moet je originele werk wel goed bewaren want als je wint hebben we die nodig!

Tip: omdat het mondkapje uit meerdere delen word samengesteld is een print die precies moet doorlopen minder geschikt.

Leuks van Liek mondkapjeswedstrijd

                                                          

          Castersedijk 23A

4. Stuur je originele ontwerp met vermelding van je naam, mail(adres) en leeftijd vóór woensdag 20 oktober op naar: 

Doe dan mee met onze ontwerpwedstrijd en win je eigen ontwerp op een uitwasbaar stoffen mondkapje van Leuks van Liek!

WWiijj zziijjnn ssuuppeerr bbeenniieeuuwwdd nnaaaarr jjuulllliiee ccrreeaattiieevvee iinnzzeennddiinnggeenn!! ZZeett ''mm oopp!! 

Oké, het is op zich al niet zo jn om met een 
mondkapje te moeten rondlopen maar als het dan 
tóch moet, laat het dan ook maar een mooie zijn. 
Dus....dat kan leuker volgens ons!

Ga aan de slag met een eigen ontwerp en win het meest unieke mondkapje van de Kempen, 
namelijk... één die helemaal is ontworpen  !!ddoooorr jjoouu

!!
ZZee pp  tt '' oomm

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•      Lodewijk van Deyssellaan 1, plaatsen van een 

tuinhuis met overkapping, datum besluit: 
13-01-2021;

•      Mastbos 16 en 18, bouwen van een bedrijfshal 
met woning en kantoor, datum besluit: 
18-01-2021.

Hapert
•      Dalem 2E, bouwen van een woning met 

bijgebouw, datum besluit: 27-11-2020.

Hoogeloon
•      Dijkstraat 2, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het gedeeltelijk gebruiken van de woning als 
praktijkruimte, datum besluit: 13-01-2021;

•      Hoogcasteren 23, bouwen van een carport en 
berging, datum besluit: 13-01-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hapert
•      Castersedijk 26, milieuneutrale wijziging van een 

inrichting, datum besluit: 14-01-2021;
•      Claassenpark 33, aanbrengen van dakisolatie en 

vervangen van 19 kozijnen van een woning, datum 
besluit: 19-01-2021.

Verleende vergunning apv/
bijzondere wetten

Bladel
•      De Haecken 25, plaatsen van een tijdelijke 

bouwcontainer, datum besluit: 18-01-2021.

Vastgestelde besluiten 
coördinatieregeling 
“Latestraat 15, Netersel” 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat de volgende besluiten op 19 januari 
2021 zijn vastgesteld/verleend: 

•      wijzigingsplan “Latestraat 15, Netersel”;
•      omgevingsvergunning voor het uitbreiden en 

verbouwen van een woning op de locatie 
Latestraat 15 te Netersel met kenmerk 
BLA-2020-1212. 

Inhoud
Het wijzigingsplan heeft betrekking op een wijziging 
van de bestemming ‘Agrarisch - agrarisch bedrijf 2’ 
naar de bestemming ‘Bedrijf’ met de functieaanduiding 
‘specifieke vorm van bedrijf - aannemersbedrijf’. Het is 
gelegen op Latestraat 15 te Netersel. Het bestaat uit 
een toelichting, planregels en verbeelding.

Daarnaast wil de initiatiefnemer de aanwezige woning 
renoveren en vergroten met toepassing van de 
wijzigingsbevoegdheid in het bestemmingsplan. 
Hiervoor is een omgevingsvergunning nodig. 

Coördinatie 
Voor deze ontwikkeling wordt toepassing gegeven aan 
de Coördinatieverordening ruimtelijke plannen Bladel 
2018, vastgesteld op 20 december 2018. 
Deze coördinatieregeling maakt het mogelijk om 
benodigde besluiten voor een ontwikkeling gezamenlijk 
voor te bereiden en te coördineren. Voor alle besluiten 
die genomen moeten worden ten behoeve van het 
plan, wordt gelijktijdig dezelfde procedure doorlopen. 

Met de gelijktijdige terinzagelegging wordt toepassing 
gegeven aan de gemeentelijke Coördinatieverordening 
en de coördinatieregeling van artikel 3.30 en verder van 
de Wet ruimtelijke ordening.

Tegen het plan en de ontwerp omgevingsvergunning 
zijn geen zienswijzen ingebracht, waardoor het plan en 
de omgevingsvergunning niet zijn gewijzigd.

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan en de 
omgevingsvergunning liggen inclusief bijbehorend 
collegebesluit gedurende zes weken van 28 januari 
2021 tot en met woensdag 10 maart 2021 ter inzage 
in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook inzien via 
internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Beroep 
Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden 
ingesteld door:
•  degene die een zienswijze heeft ingebracht én 

belanghebbend is;
•  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp wijzigingsplan bij het college 
kenbaar te maken.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met woensdag 10 maart 2021. 
Het beroepschrift moet u sturen naar de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag). 

Inwerkingtreding
Het wijzigingsplan en omgevingsvergunning treden in 
werking met ingang van 11 maart 2021. Het instellen 
van beroep schort de werking van het besluit niet op. 
Degene die beroep heeft ingesteld, kan bij de voorzitter 
van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van 
State om voorlopige voorziening vragen. Indien binnen 
de beroepstermijn een verzoek om voorlopige 
voorziening wordt ingediend, treedt het besluit tot 
vaststelling niet in werking totdat op dat verzoek is 
beslist. Aan het instellen van beroep en het indienen 
van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten 
verbonden.

Voor meer informatie over deze ontwikkeling kunt u 
contact opnemen met mevrouw E. Pas van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).

Ontwerp besluiten 
coördinatieregeling “Troprijt 7, 
Bladel”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat de volgende ontwerpen ter inzage 
liggen: 

• bestemmingsplan “Troprijt 7, Bladel”;
•  omgevingsvergunning voor het verbouwen van een 

woonboerderij tot bedrijfswoning met bijbehorende 
zorgfunctie met kenmerk BLA-2020-1443.

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op een 
wijziging van de van de bestemmingen “Wonen” en 
“Agrarisch met waarden - Natuur- en 
landschapswaarden” naar de bestemming  
“Maatschappelijk”  met de functieaanduidingen 
‘zorgboerderij’ en ‘parkeerterrein’. Het is gelegen op 
Troprijt 7, 5531 NA  Bladel. Het bestaat uit een 
toelichting, planregels en verbeelding.

Daarnaast is initiatiefnemer van plan om de aanwezige 
woonboerderij te verbouwen tot bedrijfswoning met 
bijbehorende zorgfunctie. Hiervoor is een 
omgevingsvergunning nodig. 

Coördinatie
Voor deze ontwikkeling wordt toepassing gegeven aan 
de Coördinatieverordening ruimtelijke plannen Bladel 
2018, vastgesteld op 20 december 2018. Deze 
coördinatieregeling maakt het mogelijk om benodigde 
besluiten voor een ontwikkeling gezamenlijk voor te 
bereiden en te coördineren. Voor alle besluiten die 
genomen moeten worden ten behoeve van het plan, 
wordt gelijktijdig dezelfde procedure doorlopen. 

Met de gelijktijdige terinzagelegging wordt toepassing 
gegeven aan de gemeentelijke Coördinatieverorde-ning 
en de coördinatieregeling van artikel 3.30 en verder van 
de Wet ruimtelijke ordening.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan en de ontwerp 
omgevingsvergunning liggen inclusief bijbehorende 
stukken van 28 januari 2021 tot en met 10 maart 2021 
ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook 
inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen 
of www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het ontwerp 
bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke 
reactie moet u sturen naar de gemeenteraad 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 de heer T. Verdonk van 
de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 
0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt 
een verslag gemaakt.

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL



1229 januari 2021

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

1 op de 3 vrouwen krijgt dementie
Geef nu voor meer onderzoek, zodat dementie niet jouw toekomst wordt. 
stopdementie.nu

1 op de 3 vrouwen krijgt dementie

Geef nu voor meer onderzoek, zodat dementie niet jouw toekomst wordt.
stopdementie.nu

Kinderen lezen steeds minder. Dat is 
zorgwekkend, want steeds meer kin-
deren verlaten de middelbare school 
met een taalachterstand. Het is een uit-
daging om te zorgen dat kinderen vol-
doende lezen, maar vooral ook plezier 
beleven aan lezen. 

Kinderen en ouders kunnen normaal ge-
sproken in de Bibliotheek terecht voor 
persoonlijk leesadvies, vragen en tips op 

het gebied van (voor)lezen en hulp bij het 
kiezen van het juiste (digitale) boek. Nu 
dit door lockdown niet mogelijk is, biedt 
de Bibliotheek wekelijks een gratis online 
spreekuur. Hier kun je advies inwinnen. 
Bijvoorbeeld over je kind motiveren te 
lezen of de juiste aanpak voor kinderen met 
dyslexie of andere leesproblemen. Ook 
helpt de Bibliotheek kinderen graag met 
het vinden van het juiste boek, zodat ze 
met plezier lezen, en niet omdat het moet. 
Iedereen is welkom bij deze spreekuren, je 
hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. 

Voor meer informatie en aanmelden zie: 

www.bibliotheekdekempen.nl/
dokterleesplezier

Dokter leesplezier: online spreekuur

REGIO - Vanwege de huidige situatie in 
Nederland door het coronavirus en de 
verlenging van de lockdown, heeft de 
Hersenstichting dit jaar besloten om 
niet huis-aan-huis te collecteren. De ge-
zondheid van ons allen staat voorop.

De collecteweek is van 1 t/m 6 februari 
2021. Afdeling Hapert heeft gekozen om 
een folder deur-aan-deur te verspreiden 
met de gegevens van de Hersenstichting.
Graag willen wij u vragen om de folder door 
te lezen en de Hersenstichting te steunen.
Als u geen folder hebt ontvangen en u wilt 
de Hersenstichting steunen, zie de gege-
vens onderaan. De opbrengst van de col-
lecte van de Hersenstichting is de afgelo-
pen jaren gestegen. Dat is geweldig. Met 
de opbrengst investeert de Hersenstichting 
in baanbrekend onderzoek, voorlichting en 
het verbeteren van patiëntenzorg. Maar er 
is nog een lange weg te gaan, want hersen-
aandoeningen zijn helaas hard op weg de 
grootste ziekte van Nederland te worden. 
En door de invloed van corona op de herse-
nen verwachten we zelfs een golf aan extra 
hersenpatiënten. Dit moet stoppen. In de 
komende collecteweek dreigt de opbrengst 
veel lager te worden, omdat de huis-aan-
huis collecte niet door kan gaan. Helpt u ons 
om toch te steunen. Alvast hartelijk dank!

U kunt uw gift overmaken op IBAN: NL18 
INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstichting 
Nederland, Den Haag. Meer informatie:

www.hersenstichting.nl

Geen huis-aan-huis 
collecte Hersenstichting

HAPERT - Slimme-
riken opgelet! Op 
carnavalszaterdag 
13 februari, om 19.00 
uur, organiseert CV 
de Pintewippers een 
digitale Pubquiz. 
Test je algemene 
kennis en je carna-
valskennis en versla 
de rest van het dorp. 

Wie weet win je wel één van de mooie 
prijzen. 

De quiz is leuk voor iedereen van 9 tot 99 
jaar. Je speelt met je gezin als één team. 
Zorg dat je voldoende hapjes en drankjes 
in huis haalt en zet de quiz in je agenda! De 
quiz zal worden uitgezonden via YouTube. 

Je hebt dus een inter-
netverbinding nodig 
om mee te kunnen 
doen. De link naar 
de uitzending vind je 
op onze website en 
op onze Facebook-
pagina. Ook kun je 
de QR-code scannen 
met je telefoon.

www.pintewippers.nl

Pintewippers 
Carnaval 
Pubquiz
Zaterdag 13 februari,
19.00 uur

ALLERHANDE
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Tijdens de exclusieve THEO dagen van donderdag 4 t/m zaterdag 6 februari is er een extra grote collectie brillen van het fl am-
boyante Belgische merk THEO in de winkel aanwezig. De brillen zijn kleurrijk, vrolijk, fris en eigenzinnig en worden in kleine oplages 
geproduceerd. Een montuur styliste is aanwezig voor het geven van advies op kleur en stijl. Wij verzoeken u een afspraak te 
maken zodat de opticien en aanwezige montuur styliste u de volledige aandacht kunnen geven en we de maatregelen & richt-
lijnen van het RIVM goed kunnen opvolgen.

holtman  |  Kerkstraat 4, Reusel  |  T. 0497 643309  |  www.oogwereld.nl

EXCLUSIEVE
THEO DAGEN
4 T/M 6 FEBRUARI

EERSEL - Onderwijs op afstand vergt 
veel discipline en veerkracht van leer-
lingen, hun ouders en docenten. Leerlin-
gen moeten aan de keukentafel samen 
met hun thuiswerkende ouders via een 
schermpje nieuwe leerstof verwerken 
en docenten zetten allerhande digitale 
werkvormen in om leerlingen te motive-
ren en de voortgang op afstand te con-
troleren. Maar school is niet alleen een 
plek om kennis op te doen. Het is ook 
een plek om samen te zijn; lief en leed 
met elkaar te delen.  

Soms is het goed om even stil staan bij 
deze bijzondere periode en een ‘energizer’ 
te organiseren voor alle betrokkenen. Om 
die reden heeft de schoolleiding van het 
Rythovius College Joseph Oubelkas uitge-
nodigd voor een inspirerende online lezing 
over motivatie. 

Wie is Joseph Oubelkas?
Joseph Oubelkas spreekt levendig, met 
passie en humor over zijn levensverande-
rende ervaring na zijn onterechte gevan-
genschap in verschillende Marokkaanse 
gevangenissen. Hij wordt wekelijks als 
boeiende, energieke spreker uitgenodigd 
voor de meest uiteenlopende organisaties. 
Hij stelt prikkelende vragen zoals: ‘Hoe mo-
tiveer ik mijzelf als de wereld om mij heen 
in elkaar valt? Wat vraagt het om in mijn 
waarden te blijven geloven als die dagelijks 

worden bedreigd: wie ben ik en waar sta ik 
voor? Hoe geef ik de mensen om mij heen 
een teamgevoel en inspireer ik anderen?’

Rector Marleen van den Hurk: “We merken 
dat het voor velen momenteel een zwaar-
dere periode is dan we gewend zijn. De 
onzekerheden, het schakelen, de bezorgd-
heid, het gemis aan sociale contacten en 
de gangbare uitjes die ons leven zo aan-
genaam maken, ontbreken nu grotendeels. 
Vandaar dit initiatief. Al onze leerlingen, ou-
ders en medewerkers ontvangen dinsdag 
2 februari, om 10.40 uur, een Teamslink 
zodat Joseph ons live kan toespreken om 
daarna vragen te beantwoorden die via de 
chat gesteld kunnen worden. We hopen 
een spreker gevonden te hebben die de 
juiste snaar weet te raken en geschikt is 
om een groot en divers publiek te inspire-
ren in deze lockdownperiode.”

Lezing door Joseph Oubelkas over 
motivatie en veerkracht

EERSEL - Het Day for Change-project is 
jaarlijks onderdeel van het vak econo-
mie voor onze tweedejaars MAVO-leer-
lingen. Day for Change is een stichting 
die zich inzet voor een rechtvaardig 
economisch systeem. Goed voor mens, 
dier en de planeet. Tijdens een project 
van drie maanden starten leerlingen in 
groepjes een eigen onderneming met 
behulp van een microkrediet. De winst 
uit hun onderneming komt ten goede 
aan ondernemende mensen in ontwik-
kelingslanden.

Na de online gastlessen, begin november 
verzorgd door Rabobank en Day for Chan-
ge, gingen de leerlingen aan de slag met 
het schrijven van hun ondernemingsplan 

en het voorbereiden van de pitch op 4 de-
cember voor de daadwerkelijke toekenning 
van het microkrediet. De pitches gejureerd 
door professionals uit het veld, werden 
door de leerlingen gestreamd om ieder-
een mee te kunnen laten doen. De plannen  
varieerden van een T-shirt, voorzien van 
glitterlogo naar eigen ontwerp, een corona- 
survivalkit ‘Box for you’, ‘twisted candles’ 
tot een hondenmand gemaakt van afval-
hout. Met behulp van sociale media luk-
te het de leerlingen om hun producten te 
verkopen. In deze bijzondere tijd wisten ze 
gezamenlijk toch een winst van € 698,00 
uit hun ondernemingen te halen. Stichting 
Day for Change stimuleert hiermee jonge 
ondernemers in Oeganda en jonge vrou-
welijke ondernemers in Malawi.

Knappe prestatie tweedejaars MAVO-leerlingen 
van het Rythovius College
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Hij heeft menig uurtje doorge-
bracht op stoffi  ge zolders van gemeen-
telijke archieven en heel wat uren ach-
ter de pc gezeten. Marcel Vosters zocht 
zijn familiestamboom uit en deed daar 
ongeveer dertig jaar over. Met een gro-
te pauze toen werk en het gezinsleven 
prioriteit hadden. Inmiddels is het na-
slagwerk klaar en komen de twee delen 
deze maand van de drukker. Een mooi 
moment om even op de koffi  e te gaan.

Reis door het verleden
Marcel heeft altijd een warme belangstel-
ling voor genealogie gehad. “Ik vind het 
leuk om dingen uit te pluizen”, zegt hij 
daarover. “Ik heb voor meerdere families 
een reis door het verleden gemaakt en ge-
probeerd voorvaderen in kaart te brengen. 
Zo’n dertig jaar geleden ben ik begonnen 
aan de stamboom van mijn eigen familie. 
Ik raakte daartoe geïnspireerd door een 
boekje van Simon Vosters uit 1988. Hij be-
schreef ‘De voorgeschiedenis van de Riel-
se Reuzen’. Dat is één tak van de Vosters 
die van Reusel naar Riel zijn uitgewaaierd 
en waarvan zelfs een familielid burgemees-
ter van Riel is geworden. Ik werd helemaal 
nieuwsgierig toen ik een foto in dat boek 
aantrof waarbij de gelijkenis met mijn opa 
treff end was. Ik wist dat het over mijn fami-
lie moest gaan.” De reis die Marcel afl egde 
ging van een boer met één schaap naar 
priesters, ondernemers, artsen en onder-
wijzers weer terug naar de boeren want die 
bleken er het meest in de familie te zitten.

Anekdotes
Het boek, in twee delen, dat Marcel schreef 
laat zich niet lezen als een roman. “Ik heb 
niet getracht een historisch wetenschap-
pelijk werk te maken”, gaat Marcel verder. 
“Ik heb me in eerste instantie gericht op de 
personen en de onderlinge familiebanden. 
Mocht ik in mijn onderzoek gestuit zijn op 
een belanghebbende anekdote dan heb ik 
die natuurlijk wel verwerkt in het boek. Zo 
zijn er indringende anekdotes over de oor-
log; er zijn familieleden niet teruggekomen 
uit concentratiekampen en er is ooit een 
verre achterneef vergaan met een schip. 
Op zich is het mooi als je die verhalen bo-

ven tafel krijgt, al is de afl oop afschuwe-
lijk.” 

Marcel kwam erachter dat een groot deel 
van de familie zich naar België heeft ver-
plaatst. “Ik leerde ook dat de naam op vele 
manieren werd geschreven. Fosters is fa-
milie maar Vorsters ook. Niet ongebruike-
lijk dat in de loop der jaren namen anders 
geschreven worden. Soms door een foutje 
of slordigheid bij de burgerlijke stand.”

Archieven
Marcel bracht menig uurtje door in de 
archieven van het Regionaal Historisch 
Centrum Eindhoven. “Vooral dertig jaar 
geleden was het opzoeken van gegevens 
een hels karwei. Alles was opgeslagen op 
fi ches die je met speciale apparatuur kon 
nalezen. Tegenwoordig gaat het een stuk 
sneller en eenvoudiger doordat heel veel 
gedigitaliseerd is. Er is iets van de charme 
mee verloren gegaan maar ik boekte wel 
enorme tijdswinst. In België moest je voor 
elke zoektocht toelating aanvragen bij de 
rechtbank in eerste aanleg, voordat je in 
de trouw- en begraafboeken mocht neu-
zen. Gelukkig waren ze niet terughoudend 
met het verlenen van die toelatingen.” 

Naam
Marcel volgde altijd de mannelijke lijn in de 
familie. “Anders is het niet te doen”, zegt 
hij. “De naam stopt sowieso bij de vrou-
wen in de familie omdat het altijd gebrui-
kelijk is geweest dat kinderen de naam van 
hun vader kregen.” Ook de bijnamen van 

de Vosters komen terug in het boek. “Er 
zijn er die ‘Snippen’, ‘Hoeken’ en ‘Hen-
ken’ als bijnaam hebben”, weet Marcel, 
die zelf tot geen van die takken behoort. 
“Mijn grootouders zijn in de crisisjaren 
naar Eindhoven verhuisd voor de werk-
gelegenheid. In die regio waren bijnamen 
niet aan de orde en dus ben ik er niet een 
van Snippe, Hoeke of Henke. Maar verder 
terug in de geschiedenis – ik heb het uitge-
zocht tot 1578 – stammen we allemaal wel 
af van dezelfde voorvader. Ik kan onder-
tussen wel zeggen dat het uitzoeken van 
de stamboom een verslaving is geworden. 
Eentje waarvan ik nu zal moeten afkicken 
want het boek is klaar.”

Familie 
Heel veel foto’s, bidprentjes, rouwadver-
tenties en kopieën van archiefmateriaal 
zijn opgenomen in het boek. “Vanwege de 
enorme hoeveelheid gegevens, was ik ge-
noodzaakt direct twee delen uit te geven”, 
vertelt Marcel. “Ik heb ook zoveel informa-
tie gekregen. En contact met familieleden 
waarvan ik in eerste instantie het bestaan 
niet eens wist. Met een groot aantal heb ik 
nog altijd contact. Ik merkte dat het enorm 
gewaardeerd werd dat ik de stamboom 
uitzocht. Het boek is niet goedkoop maar 
ze gaan als warme broodjes over de toon-
bank, fi guurlijk gesproken dan want het is 
niet in de winkel te koop.” Wie eventueel 
nog interesse heeft in het naslagwerk, kan 
Marcel een berichtje sturen: marcelvosters@
planet.nl. De voorraad is niet erg groot 
maar enkele exemplaren zijn beschikbaar.

is op zoek naar:
Administratief medewerk(st)er (fulltime)

Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in een prettige werkomgeving, reageer dan direct!

Solliciteren naar deze functie? 
Neem dan contact op met Johan van Raak. Telefoon +31 6 20705772 of mail j.vanraak@heijra.nl.

Wat vragen wij van je?
• Een proactieve houding.
• Enthousiast en sociaalvaardig.
• Kennis van MS Office.
• Mbo of hbo werk- en denkniveau.

Wat ga je doen?
• Verwerken van de transportdocumenten.
• Verwerken van diverse dagboeken 
   (inkoop/verkoop e.d.).
• Ondersteuning van de planning.
• Overige administratieve werkzaamheden.

Wat krijg je van ons?
• Afwisselend takenpakket.
• Een prettige werkomgeving in een 
   gemotiveerd team.
• Salaris conform CAO.
• Een fulltime baan (40 uur), met uitzicht op 
   een vast contract.

Jan van Henk van Ad van Rien van ome Kees
Marcel Vosters zocht stamboom uit van zijn familie, terug tot 1578

Marcel: “Ik heb niet getracht een historisch wetenschappelijk werk te maken. Ik heb 
me in eerste instantie gericht op de personen en de onderlinge familiebanden. Mocht 
ik in mijn onderzoek gestuit zijn op een belanghebbende anekdote dan heb ik die 
natuurlijk wel verwerkt in het boek.”

HISTORIE

Algemeen Handelsblad
11-7-1925
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Door de groei bij J. Jansen Hoveniersprojecten in Duizel 
zijn wij op zoek naar jouw groene handen!

ALLROUND HOVENIER
 • Technisch inzicht
 • Representatief
 • Enthousiast
 • Zelfstandig en teamverband
 • Service- en klantgericht
 • geen 9 tot 5 mentaliteit
 • Rijbewijs B (E is een pré)
 • Bij voorkeur een opleiding in de groensector

We bieden een salaris boven gemiddeld CAO en  
flexibele uren.
Ook hebben wij plaats voor een leerling hovenier / stagiair.

Ben jij hovenier, grondwerker, stratenmaker of timmerman 
en gemotiveerd om een nieuwe uitdaging aan te gaan  
reageer dan direct! 
j.jansen@hoveniersprojecten.nl of bel 06 1202 9787

JansenJ.JJaansennsenJJ..
HOVENIERSPROJECTENHOVENIERSPROJECTENHOVENIERSPROJECTEN

www.hoveniersprojecten.nl

Uw tuin in groene handen!

Vacatures in de regio!

Hoofdvestiging Esbeek: Tel. 013-5041585  •  info@reijrink.com  

omscholen?

Wij 

bieden volop 

kansen! 

We steel 
the future!

GA VOOR EEN MOOIE BAAN MET TOEKOMSTPERSPECTIEF! 
Voor onze bovenstaande functies geldt M/V

Kijk op REIJRINK.COM/VACATURES of mail: werkenbij@reijrink.com

Reijrink Staalconstructie ontwerpt, produceert en monteert construc-
tiewerken van staal. Met ruim 120 medewerkers en twee vestigingen in 
Noord-Brabant realiseren wij zowel regionaal als (inter)nationaal onze uit-
dagende projecten in de bouwwereld. Onze kracht zit in onze mensen. 
Sluit je aan bij ons enthousiaste team!

• Zaagoperator voor zowel Esbeek als Someren

• Staaltekenaar  Esbeek

• Samensteller(s) Esbeek

• Operator voor ‘The Fabricator’* Esbeek
     *De allereerste, volledige geautomatiseerde staalproductie, in Europa

• BBL leerlingen voor zowel Esbeek als Someren
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Vacature: Allround machinist
Wegens uitbreiding van het bedrijf zijn wij op zoek naar een nieuwe collega. 

Heb jij ervaring vanuit het grondwerk en wil je niets liever dan veel variatie op en in het werk 
met verschillende machines en mensen, dan zijn wij opzoek naar jou. 

Wat vragen we?
• Ervaring in het grondwerk
• Zelfstandigheid
• Geen 9 tot 5 mentaliteit!
• Meedenkend,  vriendelijk en gedreven 
• T + B rijbewijs (BE/C/CE is een pré)

Wat bieden we jou:
• Enthousiast team   
• Fulltime baan (werkweek 38 uur) / of op zzp-basis
• Up to date machinepark 
• Zeer afwisselende baan 
• Vrijheid om zelfstandig werkzaamheden uit te voeren

Heb je of ken je iemand met interesse? 
Neem contact op met John van Dommelen (0653308153) of Teun van Dommelen (0642733981)

Bekijk ook onze 
facebookpagina!
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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 voor Yvonne, Francine en Anne-
marie van carnavalsvereniging de Pintewippers, omdat 
zij in deze moeilijke coronatijd voor dansgroep Boost 
een leuke bingo-avond hadden georganiseerd. Top, 
dank je wel! 

Meiden van dansgroep Boost

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

Een duim omhoog voor allen die hebben meegeholpen om onze diamanten bruiloft 
onvergetelijk te maken.

Sjaak en Riek uit Casteren
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor de Zonnebloem voor de kerstattentie en de vele lieve kaartjes. 
Bedankt!

Francien Rokven-Bruurs
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor CV De Buntstèkers voor het leuk in elkaar zetten van de digitale
zittingsavond. Tevens de complimenten voor de prachtige carnavalskrant!

Twee tevreden Buntstèkers
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor de bestuursleden van Vrouwenbeweging Hapert die voor alle 
leden een kerstattentie in elkaar hadden gezet en deze hadden thuisbezorgd bij elk lid. 
De amaryllissen staan mooi in bloei bij vele leden.

Een lid van Vrouwenbeweging Hapert
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn duim gaat omlaag voor degene die het nodig 
vond om met de crossmotor over het voetbalveld 
in Casteren te rijden. Niet alleen vervelend voor de 
voetbalclub maar ook voor de crossers die zich wel 
kunnen gedragen.

Een geïrriteerde leider

--------------------------------------------------------------
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 ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl
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  WIST
     JE 
DAT...?

... iemand ooit 68 jaar 
lang de hik had? Charles 
Osbourne was een varken 
aan het slachten toen 
hij viel. Hij was toen 
28 jaar. Hij kreeg de 
hik en die stopte voor-
lopig niet meer. Artsen 
denken dat er misschien 
een bloedvat in zijn 
hersenen was geknapt, 
waardoor het gedeelte 

van het brein dat de hik 
reguleert beschadigd 
was. Op een dag stopte 
de hik zomaar. Dat was 
een jaar voor zijn dood.

Let op! Jouw 
nieuwe identi-
teitskaart heeft 
een extra functie. 
Je kunt ermee 
inloggen bij de 
overheid, het on-
derwijs, de zorg 

of jouw pensioenfonds. 

Na het ophalen van jouw identiteitskaart 
bij de gemeentebalie, ontvang je daarom 
binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. 
Je kunt daarmee de inlogfunctie activeren. 

Kijk voor meer informatie op 

www.digid.nl

Extra functie 
nieuwe identiteitskaart

Dementie, mogelijkheden 

bij een veranderende werkelijkheid.

Verandering van gedrag … en dan?

Uitzending: woensdag 10 februari

bij een veranderende werkelijkheid.

De ‘Duim’ gaat omlaag

de
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m

Vanwege de coronamaatregelen kan het 
Alzheimer Café fysiek niet doorgaan. 
Wél!zijn de Kempen organiseert daarom 

samen met KempenTV 3 februari een 
online café. 

Te gast Evelien Mescher, muziekthera-
peut en initiatiefneemster van het project 
Miracles of Music. Zij maakt zich sterk 
voor meer muziek in zelf-, mantel- en pro-
fessionele zorg. Het interview met Evelien 
Mescher is op 3 februari ook te zien bij 
KempenTV.

Alzheimer Café De Kempen gaat online!
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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

Vrijwilligers 
dagbehandeling Oktober

Op dagbehandeling De Sparrenhof van de 
Floriaan in Bladel verblijven veel “jongere” 
cliënten. Hiervoor zoeken we flexibele vrij-
willigers. Wil jij hen bij verschillende acti-
viteiten begeleiden, in groepsverband of 
individueel? Dit kan zijn: spelletjes doen, 
wandelen, bak- en kookactiviteiten, voorle-
zen en thema gerichte gesprekken voeren. 
Ook het brengen en halen van de cliënten, 
begeleiden bij in- en uitstappen van de taxi 
en koffie/thee schenken horen erbij.

Deze activiteiten vinden in de ochtend of 
de middag plaats op dinsdag, donderdag 
of vrijdag. Heb jij op een van deze dagen 
tijd? Neem contact op met: 088-2457795 of 
coordinatorenvrijwilligers@zorginoktober.nl

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

Beeldkrant verzorgen

KempenTV maakt uitzendingen en de 
Beeldkrant vanuit hun studio in Hapert. Ze 
zijn dringend op zoek naar vrijwilligers! Zou 
jij aangeleverde teksten in de Beeldkrant 
van KempenTV willen gaan plaatsen? Dit 
vergt 1 à 2 uur per week afhankelijk van je 
interesse en tijd. Je mag gaan werken met 
nieuwe apparatuur.

Heb je interesse, kom op woensdagavond 
naar de studio in gemeenschapshuis Den 
Tref in Hapert. Voor meer informatie neem 
contact op met Jan Dirkx,  06-23975647 of 
jentdirkx@upcmail.nl

 
* * * * *

www.vrijwilligersburaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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!

HAPERT - Zeker ook 
in deze periode den-
ken we aan onze 
dorpsgenoten met 
een handicap of die 
ziek zijn. Op zaterdag 
6 februari zal een af-
vaardiging van het Be-
stuur, de Raad van Elf 
en de Oud Prinsen hen 
een kleine attentie in 

de vorm van een fruitschaal bezorgen. 

Ook aan de Hapertse bewoners in de 
verpleeghuizen in Bladel en Eersel en de 
bewoners van de Hapertse Kluis wordt 
gedacht. In verband met corona uiteraard 

op een zo veilig mogelijke wijze. Als u ie-
mand weet die door deze attentie van CV 
de Pintewippers een beetje opgepept kan 
worden, laat het dan even weten. U moet 
er wel van overtuigd zijn dat de te bezoe-
ken persoon het op prijs stelt. U kunt zijn of 
haar naam en adres voor 3 februari via een 
Whatsapp-berichtje doorgeven aan Henri 
Jansen (tel. 06-25201207) of een mailtje 
sturen naar vicevoorzitter@pintewippers.nl

Ziekenbezoek 
CV de Pintewippers

Gemeentelijke bekendmakingen in de krant 

De gemeente neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor 
uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een  
evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. 

Daarnaast publiceert de gemeente de meeste bekendmakingen ook in de weekkrant 
die huis-aan-huis verspreid wordt.. Dat doet de gemeente als service naar inwoners en  
ondernemers.

Berichten over uw wijk of buurt zijn online te vinden. Uiteraard via uw gemeentelijke web-
site, maar ook via de e-mailservice of app van ‘over uw buurt’ (overuwbuurt.overheid.nl), 
blijft u continu op de hoogte van alles wat er speelt in uw omgeving.

Belangstellenden, die een agrarisch be-
drijf hebben, worden uitgenodigd om in 
te schrijven voor het pachten van land-
bouwgrond voor korte duur, op basis 
van eenmalige pacht (seizoen 2021).

Het inschrijfformulier met kaveltekenin-
gen en bijbehorende algemene voorwaar-
den worden op verzoek toegezonden (tel. 
0497-650650). Voor nadere informatie 

kunt u contact opnemen met de afdeling 
Ontwikkeling en Dienstverlening van de 
gemeente Reusel-De Mierden (tel. 0497-
650650). De inschrijving sluit op vrijdag 5 
maart 2021.

Eenmalige verpachting landbouwgrond
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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!

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!

GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

Adres: Plaats: Tel: URL: Bedrijfsweg 4B |  5531 PT Bladel | +31 - 497 - 33 63 88 |  www.garagebedrijfdesleutel.nl

ü Diagnose stellen benzine- en diesel motoren
 Groot / klein onderhoud personen- en bedrijfswagensü
 Gebruikte en nieuwe auto’sü
 Reparaties van alle merkenü

 Banden service winter- en zomerbandenü
 Electronica diagnoseü
 Airconditioning R134A / R1234YFü
 APK keuringü
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

info@autoschade-bleyenberg.nl
www.autoschade-bleyenberg.nl

 • Gratis vervangend vervoer
• Gratis haal en breng service
• Geen eigen risico (€ 135,-)
• 4 jaar schriftelijke Focwa-garantie
•  Directe fi nanciële afwikkeling met verzekerings-

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!
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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

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

  WIST
     JE 
DAT...?

... Zweden nogal wat 

eilandjes heeft? 

Met een aantal van 

221.800 mag Zweden 

zich het land met de 

meeste eilanden op de 

wereld noemen. 

Er zijn er slechts 

1000 bewoond.

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

NETERSEL - De 
Neterselse zit-
tingsavond was dit 
jaar digitaal en de 
Bunstèkers hadden 
er op ’t Hupke weer 
veel werk van ge-
maakt. Van achter 
het beeldscherm 

zagen we op deze ‘eerste avond-
klok’-zaterdagavond dat de teller op 110 
kijkers stond. Een aantal dat gedurende 
de avond zal pieken tot een kleine 300. 
Natuurlijk is ‘Bunt & Hei’ te horen als 
achtergrond en de stemming was me-
teen goed. 

Neterselse Domino
Op deze avond waren het Jeroen Spooren 
en voorzitter Johan Vissers die naast de 
Ton van de Buntstèkers de presentatie aan 
elkaar praatte. Even later verscheen ook 
Prins Jeroen d’un Urste die als DJ vanuit 
de studio de muzikale omlijsting verzorgde. 
Er was ook een razende reporter op pad 
en dat was natuurlijk de Bunstèker Pieter 
Meulenbroeks. Als rode draad door de 
hele avond waren beelden te zien van de 
Neterselse Domino, waarbij we zagen dat 
de woningen van de raadsleden met elkaar 
verbonden werden door een reeks van 
omvallende dominostenen, aangevuld met 
rijen omvallende bierfl esjes, tegels, plan-
ken, voerbalen en wat er nog meer kon 
omvallen. Zo werd op een creatieve manier 
de raad aan elkaar verbonden, tot en met 
een carbidkanon toe!

Corona Carnavals Commandant
We zagen allerlei fi lmopnames voorbij ko-
men, waaronder ook de huldiging van Adri-
aan Hendriks die na 22 jaar benoemd werd 
tot Ere Buntstèker gevolgd door de ouders 
van de Buntbengels. De Galpers, zoals ze 
heten, zette met hilarische sketches een 
lekkere sfeer neer. Ook onze burgemeester 
Remco en zijn vrouw Nanda, woonachtig 
in Netersel, droegen bij met hun acteer-
talenten. Dorpscoryfeeën Jaap Waalen en 
Bart Seuntjes zagen we in een kroegset-
ting waar ze een heuse quiz presenteerden 
om de Corona Carnavals Commandant te 
zoeken onder de dorpsbewoners. Via een 
QR code kregen we toegang tot een goed 
bedachte online vragenlijst, waarna uit de 
telling van de goede antwoorden bleek dat 
Jip de Koning tot winnaar mocht worden 
uitgeroepen. 

Sketches
De Tapkratjes presenteerden daarna hun 
variant op de Rijdende Rechter, waarbij een 
burenconfl ict over geluidsoverlast uitgroei-
de tot een aanklacht naar bijna het hele 
dorp! Zelfs de voorzitter van de dorpsraad 

Hees van der Keijden kwam er aan te pas, 
maar het mocht niet baten: aan het einde 
van de sketch werd er een bom gericht op 
Netersel. Maar door een inschattingsfoutje 
bleek heel Casteren van de kaart te zijn 
geveegd door de bomontploffi  ng. Intus-
sen zagen we de Buntstèker langsgaan op 
de adressen van vertegenwoordigers van 
de verenigingen, waarbij medailles keurig 
corona-proof werden uitgereikt met een 
afvalknijper. Een andere sketch was die 
van de Barbiertjes waarbij onder meer het 
bekende ‘Ik weet niet hoe’ van Benny Ney-
man vertaald werd naar een hedendaags 
corona-variant. De Fistváèrekes maakten 
een parodie op een NOS-nieuwsuitzen-
ding waarbij anonieme wagenbouwers aan 
het woord kwamen die toch wat afwijkend 
denken over de coronaregels. Uiteindelijk 
eindigde de lange dominoreeks in de stu-
dio van DJ Jeroen en konden we nog lang 
nagenieten van de betere carnavalsmuziek.

Kortom, het moet gezegd worden: de 
Buntstèkers waren er wéér in geslaagd te 
verbinden in Netersel en digitaal ook daar 
buiten. Carnaval in deze rare tijden is heel 
goed te doen, zolang je inventief blijft en 
doorzettingsvermogen hebt!

www.cvdebuntstekers.com

Geslaagde zittingsavond 
de Buntstèkers

Alle kinderen die in onze gemeente tus-
sen de 6 en 18 jaar zijn, komen in aan-
merking voor een bijdrage in de kosten 
van muzieklessen. De lessen moeten 
dan wel gevolgd worden bij een erken-
de aanbieder. Op onze website vindt u 
een lijst met erkende docenten. Vanaf 1 
februari kunt u subsidie aanvragen voor 
het lesjaar 2020/2021. 

Als u subsidie wilt aanvragen, heeft u alle 
betaalbewijzen (de facturen en de bijbeho-
rende rekeningoverzichten/bankafschrif-
ten) van dat cursusjaar nodig. Dat betekent 
dus ook dat u de betalingsbewijzen nodig 
heeft van de lessen die uw kind in het voor-
jaar gaat volgen. Heeft u op dit moment 
nog niet alle facturen binnen of zijn nog niet 
alle facturen betaald? Zorgt u er dan voor 
dat u dat eerst geregeld heeft met de do-
cent voordat u de subsidie aanvraagt. Op 
15 mei sluit de termijn voor het indienen 
van de subsidieaanvragen. 

Maximaal twee activiteiten
U kunt een aanvraag doen voor twee ver-
schillende activiteiten. Dit kan bijvoorbeeld 
handig zijn als uw kind bijvoorbeeld halver-

wege het jaar gewisseld is van instrument 
of als uw kind van een lessenreeks één keer 
een voorstelling maakt en daarnaast een 
workshop heeft gevolgd. De maximum-
bijdrage van de gemeente bedraagt de 
helft van de kosten met een maximum van 
€ 370,- voor de beide activiteiten samen.

Hoe kan ik subsidie aanvragen?
Subsidie vraagt u aan via www.reuselde-
mierden.nl/subsidie. Als u geen beschik-
king heeft over het internet of als er iets 
niet duidelijk is, kunt u contact opnemen. 
We zoeken dan samen naar een oplossing.    

Heeft u vragen? 
Kijk dan eens op onze website. Heeft u 
daarna nog vragen? Karin Soontiëns helpt 
u graag verder. U kunt haar bereiken via te-
lefoonnummer 088-4970164 of per mail via 
k.soontiens@reuseldemierden.nl

Subsidie op muziek-, 
theater- of zangles
Voor alle kinderen tussen de 6 en 18 jaar

VERMAKELIJK
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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 4

H
ow

 difficult it is to save the bark of reputation from
 the rocks of

ignorance.
-- Petrarch

9 6 8 1
3

8 5 4
2 5 6

6 7
3 2 7
8 1 6

9
6 5 1 2

 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 4

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

6 8 7 3 6 8
1 2 9 3 2 1 7 9

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

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

5 7 8 2
2 9 1
5 7

6 8 4
9 4 6 1

2 1 2 8
5 8 4 3 8 7 4

8 3 5 6 9
3 2 6 8 1

1 4 8 9
6 4 1 4 7 2

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

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 4

Strong reasons m
ake strong actions.

-- Shakespeare

5 6
4 2 7 1

9 3
8 4 7 5 2 3

9 2 4 8 6
2 7 1 5 8 9

4 8
3 5 8 2
7 6

PUZZELEN

In een cryptofi lippine is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van cryptische omschrijvingen, 
die vaak twee of meer aanwijzingen bevatten. Sommige vakjes zijn voorzien van een getal; voor hetzelfde 
getal staat dezelfde letter. Zo verkrijg je door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere 
woorden in de puzzel. Deze kunnen dan alvast worden ingevuld. Bij juiste invulling komt in de gekleurde 
verticale balk van boven naar beneden een woord of uitdrukking te staan. 
Dat is de oplossing!

Cryptofilippine – Thema: Boerderij 
 

A 1 5   9 2  3  2 8  7 14 3   
B 1 3  13 11   2  8 13       
C  8 8   12  7  4 3 3  10    
   D 14 3   11  14 5  13     
  E  2 8    3    5 10    
   F 10 6 13  9  2        
     G 10   3         
  H 10  3 1  8  5 7 12      
 I  3 13  4  8 5 10        
    J 6   5 7   1  10    
K 11 11  14 3   2 8         
  L 6  8 5    4  9 11     
   M  5   3  7        
    N 14 3  5   2  2     
   O  11 10  1  4  5      
  P  3  5            
   Q 1  3  2 11    13     
  R 6 8  5     13 7 7  2   
 
 

 

 

 

A – Hierover draaien de boeren en het
  kabinet al jaren in een rondje om 
  elkaar heen  (17)
B – (Geen) lekkernij van de boerderij (11)
C – Hij is er als de kippen bij (7,2,7)
D – Werkpaard (11)
E – Maakt de veehouderij ten behoeve
  van onze vleesconsumptie (12)
F – iɘ (9)
G – Daar heeft de boer de balen van (4)
H – Je favoriete pony (11)
I – Half schaap, half rund? 
  Je ziet ze vliegen!  (9)

J – Pijnlijke uiting van dierenliefde (10)
K – Een agrariër niet lastigvallen (3,4,5)
L – Beschimmelde vruchten (12)
M – Wat de boer nalaat (7)
N – Mannelijk lid van de ZLTO (9)
O – Verwant aan de schijtlijster 
  en de strontvlieg (9)
P – Zij maakt de agrariër populair (6)
Q – Hofje voor paarden(voer) (11)
R – Heftig medicijn tegen 
  schimmels (13)

 Stuur je oplossing voor dinsdagavond 24.00 uur in door het oplossingswoord(en) 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!

De winnaar van vorige week is: 

Hannes Soetens uit Vessem

met het oplossingswoord: 
‘fl ipperautomaat’

Hannes heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, een 
heerlijke luxe vlaai, wordt aangeboden 
door JUMBO Dick van Gerwen uit 
Hapert. Cryptofilippine - Thema: Dieren 

 
   A 13 2 2   7  4   7 12   
 B 11 13 2 2  4   14 7       
     C  2  7   10  1    
  D 8 10 10  14    7       
    E 1 2   7   5  6  9  
       F   10 7  14 10    

   G  7 1            
     H 11   1   2 2     
  I 8 10  9 12  3    6  2   
J 1  12  10  7  7 7        
  K  2 2  11    10  10 1    
 L  10  1  12  3 7        
    M 13  7    7       
N 5  9  10 7   7  7       
   O  9 7    8 2 2      
P 8  1 11 13    14  2 2      
   Q 3  8     1       
R 9 7  7   2  7         
 
 
 
 
 

Boerderij

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

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

IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll 
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll
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Knus

Tip: Je kunt de afbeeldingen eventueel eerst op een steviger stuk papier plakken voor je gaat kleuren en knippen, dan zijn je kaartjes 
steviger en drukt de kleur niet door het krantenpapier. Of print de memorie zelf uit (op steviger papier).
Je vindt de printversie op: wwwwww..VVaannBBrreeggjjee..nnll//ffrreeeebbeeeess

Nu we nog wat langer binnen zitten is het leuk om samen een spelletje te doen. 
Kijk eens om je heen hoe knus je huis eigenlijk is, er ligt een lekker warm dekentje op de bank, je favoriete stoel ligt vol met zachte 
kussens, er ligt een leesboek op je te wachten, je zet een kop thee of warme chocomel in je favoriete mok, trekt lekker warme sokken 
aan, steekt gezellig een kaarsje aan... lekker KNUS! Het enige wat nog mist is een spelletje wat je alleen of samen kunt spelen.
Tadaaaaaaaaah: speciaal voor jou een knusse memorie!

Kleur deze memorie in en knip de kaartjes uit.  Leg alle kaartjes met de afbeelding Teken in de lege vakjes je EIGEN IDENTIEKE SETJE.
naar beneden op tafel. Hussel de kaartjes goed door elkaar zonder de afbeelding te zien. Nu mag je steeds 2 kaartjes omdraaien en 
zoek je naar dezelfde knusse afbeelding. (Om de beurt als je met meer mensen speelt). Als ze niet hetzelfde zijn moet je goed onthouden 
waar welk plaatje ligt... misschien draai je in je volgende beurt het bijpassende plaatje om en kun je een setje maken!

Maak er een gezellig spelletje van....
Degene die de meeste setjes heeft omgedraaid wint deze keer! Nog een potje?

L ek
L e u k s v a n

Dingen waar je blij van wordt

L ek
L e u k s v a n

Dingen waar je blij van wordt

JONG & OUD
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“Uw advertentie
overal gezien”

Bereik met je advertentie de gehele 
Kempen en plaats deze door 
van PC55 naar De Hint in Eersel en 
De Eyckelbergh in Bergeijk. 

Informeer 
naar de 

aantrekkelijke tarieven.

DOOLHOFkrakers

Super Tough Mazes by KrazyDad, Book 1 Maze #14

© 2010 KrazyDad.comNeed the answer? http://krazydad.com/mazes/answers
KRAZYDAD.COM/PUZZLES

Interm
ediate M
azes by K
razyD
ad, B
ook 1

M
aze #14

©
 2010 KrazyD
ad.com
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Challenging Mazes by KrazyDad, Book 1 Maze #13

© 2010 KrazyDad.comNeed the answer? http://krazydad.com/mazes/answers
KRAZYDAD.COM/PUZZLES

Easy Mazes by KrazyDad, Book 1 Maze #13

© 2010 KrazyDad.comNeed the answer? http://krazydad.com/mazes/answers
KRAZYDAD.COM/PUZZLES

Een leuke uitdaging!
Wij hebben weer een aantal doolhoven om op te lossen zodat je je niet hoeft te 

vervelen. Elk doolhof kent kronkelende, draaiende, slingerende paadjes 
die je soms vals naar doodlopende steegjes brengen. 

Laat je jezelf naar de verkeerde kant leiden of teken jij zonder oponthoud 
een duidelijke lijn van start naar fi nish?
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Dementie, 
mogelijkheden bij een 
veranderende werkelijkheid
Regiegroep Dementievriendelijk Eersel presenteert in samenwerking met 
KempenTV een serie uitzendingen over dementie. In deze reeks komen diverse 
personen aan het woord, onder anderen mensen met dementie, hun familie en 
naasten en professionals. 

Zij geven praktische informatie en vertellen over hoe je om kunt gaan met dementie. 
De diagnose geeft duidelijkheid over de oorzaak van eventuele problemen. 
Een diagnose betekent niet dat je leven ineens stil moet staan. 

Het is wel belangrijk dat je samen zoekt naar de manier waarop je het beste met de 
veranderingen om kunt gaan en kijkt naar de mogelijkheden. Het motto van de serie 
is dan ook: dementie, mogelijkheden bij een veranderende werkelijkheid.

Wanneer en waar 
zijn de afl everingen te zien?
De eerste uitzending is op woensdag 10 februari en is te bekijken via het kanaal 
van KempenTV op de lokale zender en via een online stream op www.kempentv.nl. 

Ook op de Facebookpagina van KempenTV en het YouTube-kanaal van KempenTV 
zijn de uitzendingen te zien.

•  In de eerste afl evering staan we stil bij het onderwerp ‘Veranderingen van gedrag…
en dan?’ Deze afl evering sluit naadloos aan bij het onderwerp... 

•  ‘De test en de diagnose’ uit afl evering twee, die we op 24 februari uitzenden en het 
verschil tussen dementie en vergeetachtigheid weergeeft.

De uitzendingen zijn steeds om de veertien dagen. 

IN DE KERN

Het coronavirus 
houdt ons al bijna 
tien maanden in 
de greep. We re-
aliseren ons maar 
al te goed dat de 
coronacrisis voor 
veel inwoners een 

zeer moeilijke periode is. Iedereen heeft 
een eigen verhaal. Verhalen van verdriet, 
teleurstelling en onzekerheid, maar ge-
lukkig ook prachtige verhalen over de 
vele mooie initiatieven die in deze tijd 
zijn ontstaan. Juist in deze donkere da-
gen is wat extra aandacht voor elkaar, 
onze omgeving en voor de mensen die 
alleen zijn zo waardevol. 

Wat is jouw verhaal? 
Verhalen kunnen anderen weer vooruit 
helpen, inspireren of steun bieden. Juist 
daarom roepen wij iedereen op om zijn/
haar verhaal met ons te delen. Hoe groot 
of klein je verhaal ook is. Lees op www.
eerselvoorelkaar.nl hoe het werkt en hoe jij 
jouw verhaal met ons kunt delen. 

Theo van der Veldt: “Vele jaren ben ik vrij-
williger geweest voor diverse mensen. 
U wilt niet weten hoeveel plezier ik men-
sen daarmee deed, maar ook wat ik er 
zelf uithaalde. Het gaf zoveel voldoening 
om mensen met beperkingen (in wat voor 
vorm ook) blij te zien worden van een pra-
tje bij een kopje koffi  e of bij het afgeven 
van een tas boodschappen. Mijn arbeid-
zame leven lag en ligt achter mij en dus 
was ik ook in de gelegenheid om mij des-
tijds als vrijwilliger op te geven. Ik heb me 
wel verbaasd over de hoeveelheid mensen 
met een hulpvraag. Nog los van de men-
sen die deze hulpvraag niet (durven) stel-
len uit gene?”

Een tikkeltje eigenwijs
“Ik bezocht mijn eerste adres en bij dat 
eerste kopje koffi  e hoor je de verhalen over 
kennissen die in hetzelfde schuitje zaten, 
maar dus met dit soort gene kampten of 
gewoon een tikkeltje eigenwijs waren”, gaat 
Theo verder. “Als ik dan contact zocht, ble-
ken ze toch wel degelijk open te staan voor 
de aangeboden hulp en zo kwam ik weer 
aan een nieuw adres! Mijn hulp bestond uit 
het doen van boodschappen, samen koffi  e 
drinken binnen of buiten de deur en af en 

toe samen de moeilijke post bekijken. Dit 
was voor mij goed te doen ondanks mijn 
hartfalen en ernstige COPD. Mede door de 
corona ben ik fysiek fl ink achteruitgerold. Ik 
kom sinds de eerste uitbraak de deur niet 
meer uit, en ja, ik ben er nu ook één van het 
legioen hulpvragers geworden.”

Eén van het legioen hulpvragers
“Daarom heb ik enkele weken geleden zelf 
een vraag voor een boodschappenmaatje 
op Eerselvoorelkaar.nl gezet en diezelf-
de dag reageerde al een aardige man uit 
Eersel. We hebben een heel gezellig ken-
nismakingsgesprek gehad, afspraken ge-
maakt en vanaf nu gaat hij wekelijks voor 
mij boodschappen halen. Daar ben ik heel 
blij mee”, aldus Theo.

Voor iedereen die eigenlijk nu denkt: ik zit 
ook in zo’n situatie, of het een vraag voor 
boodschappenhulp is of een andere hulp 
of u heeft behoefte aan meer contact, 
schroom niet en stap over die drempel en 
vraag hulp. Aan familie of iemand in de 
buurt of via steunpunt vrijwilligerswerk en 
hun website www.eerselvoorelkaar.nl. Er 
zijn heel veel mensen die graag iets voor 
een ander doen in onze gemeente.

Van vrijwilliger... 
                     ...naar hulpvrager



2429 januari 2021

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN

eenvoudig via 
onze website.

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

Bestel al je 

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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

Meeltjes

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

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

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

Pianoles online
Voor alle leeftijden. Alle stijlen. Géén theorie 
nodig. Gratis proefles online mogelijk! 
Interesse? Bel E. Kroon, Eersel, tel. 0497-
517112 of ga naar www.pianolesdekempen.nl

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.

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.

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.

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

Klussen gezocht voor 65+’er
O.a. kleine verbouwing, b.v. vaste trap naar 
zolder, badkamer, elektra, plafonds. Ophangen 
van bewakingcamera’s en aanleggen van een 
tuin met verlichting. Tel. 06-53623995.

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

Mazda CX-3 automaat, leder, trekhaak, rood, 
alle opties, b.j. 2016, 40.000 km, 18 maanden 
garantie. Tel. 06-12923962.

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

Franklin houtkachel, i.g.st. vonkenscherm, 
rookgasafvoer, 1 st m + 1 st 0.3 m + 2st, 45 gr 
bochten, € 200,-. Tel. 06-46469297.

Jackwolfskin berg/wandelschoenen, maat 47, 
volledig leer. € 55,-. Tel. 06-29014825.

Hooipakjes. Tel. 06-15212519.

Cars dekbedovertrek en Cars schilderij. 
Samen € 12,50. Tel. 06-34263764.

Miele stofzuiger S 240, met hulpstukken, i.g.st. 
zuigt nog goed. € 15,-. Tel. 013-5091449.

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

Bijzet gaskachel, z.g.a.n. 3 warmtestanden, 
incl. gaskruik, elektr. bediening. Tel. 641893.

Kallax open kast (Ikea), kleur eiken, z.g.a.n. 
112x147 cm. € 50,-. Tel. 06-23914145.

Div. eiken meubeltjes, o.a. midi-set, 
plantentafeltje, bijzettafeltje, lectuurbak en 
stoofje. € 10,- per stuk. Tel. 06-83918582.

Kinderwagen, 40-jaren, i.g.st. € 150,-. 
Antieke verstelbare stoel, origineel, € 25,-. 
Eiken nachtkastje met marmeren blad, € 15,-.
Tel. 06-83918582.

Hondenbench, H 60, B 55, L 80, met kussen 
en riem, € 12,50. Kantkloskussen, klosjes en 
garen, € 15,00. Tel. 0497-682314.

Suzuki Grand Vitara 2.4, 4x4, bj. 2009, benz./
LPG, 110750 km, airco, cruisecontrol, enz.
Vraagprijs € 6.500,-. Tel. 06-27565383.

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

Winterbanden op aluminium velg voor Toureg 
of Audi, 5 gaats, steek 75 mm, Vredestein 
275/40-R20 -106 V. € 300,-. Tel. 06-54363873.

Originele cartridge voor Brother printer, nr. 
LC1100BK, LC1100Y en LC1100M. € 7,50 per 
stuk. Tel. 06-29221228.

Baby/kinderbed, nieuw in doos, Koelstra, met 
matrasje en dekbed. € 50,-. Tel. 06-83263789.

TE HUUR: Paardenstal met weiland in Bladel. 
Tel. 0497-384029.

TE HUUR: Stallingsruimte voor voertuig/
caravan. Tel. 06-22127508.

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

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

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

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

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

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.

GRATIS AF TE HALEN: 4,5 m2 vloertegels 
voor badkamer of kleine ruimte, 55 x 55 cm. 
Kleur: terracotta met mediterraanse uitstraling. 
Tel. 06-22240227.

GRATIS AF TE HALEN: Meubelpanelen, 
8 stuks 200x60, 5 stuks 100x55, 8 stuks 50x45 
cm. Tel. 06-15573851.

GRATIS AF TE HALEN: Poef, ovaal, beige 
stof. L 98 cm, i.g.st. Tel. 0497-383235.

GRATIS AF TE HALEN: Kerkstoel/bidstoel met 
inklapbare zitting. Tel. 0497-383235.

GRATIS AF TE HALEN: 23-delige Grote 
Spectrum Encyclopedie (1 deel ontbreekt). 
Tel. 0497-643086.

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: 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: Spellen van de eerste Nintendo 
(NES). Tel. 06-10899961.

Gevraagd tweedehands 
fietsen en opknapfietsen
Tegen redelijke prijs. Tel. 06-53416897.

GEVRAAGD: Leeg PSV-album van Jumbo 
2019/2020. Tel. 0497-682300.

GEVRAAGD: Glazen pot, diameter: 20-25 cm, 
H ± 25 cm, mag met deksel. Tel. 06-43717251.

GEVRAAGD: Computerscanners (geen 
pocket), portofoons, wereldontvangers (groot 
model) voor verzameling. Tel. 06-45485000.

GEVRAAGD: Verwarmingslampen, 
100 Watt, liefst wit, rood mag ook. 
Tel. 06-43717251.

 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

 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
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WIST 
   JE 
 DAT...?

... het hart van een vrouw sneller klopt dan dat van 

een man? De reden is vrij simpel: hoe groter het 

lichaam, hoe langzamer het hart klopt. Dat van een 

muis klopt wel 500 keer per minuut en dat van een 

olifant slechts 25 keer.

Geen weekblad?
Laat het ons weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat! BLADEL  ●  T (0497) 38 11 23  ●  WWW.GIJSBERSCV.NL

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

Sanitair - Bloempotten - Eetkamertafels en Stoelen 
Geluiddempende Compressoren - Aggregaten - Tuingereedschap

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 
Stalen Archiefkasten - Led Looplampen 

Accu Boormachines en Accu Slagboormachines
Luchtslang Haspels - Garagekrikken 4 ton

PARTIJGOEDEREN TE KOOP

Lange Voren 30a - Reusel
Telefoon 06-12298673

GEREEDSCHAPS-

SPECIALIST

Alle werkdagen geopend op afspraak 
en elke zaterdag van 09.00-17.00 uur

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 

Meer aandacht 
voor recreatie. 
Meer natuurbos. 
Meer aandacht 
voor klimaatver-
andering. Beter 
l andschapsbe-
heer. Allemaal 

mooie ambities. Het zijn de doelen die 
gemeente zichzelf stelt voor de komen-
de tien jaar voor onze bos- en natuurge-
bieden. Benieuwd naar wat we allemaal 
gaan doen? Lees dan het plan voor de 
‘gemeentelijke bos- en natuurterreinen 
2021-2030’. Het plan dat met input van 
onze inwoners, eind vorig jaar door de 
gemeenteraad is vastgesteld.

Resultaten inwonerspanel
De gemeente beheert 922 hectare aan 
bossen en natuurgebieden. Veel inwoners 
genieten hiervan tijdens het wandelen en 
het fi etsen. Veel inwoners wilden via het 

inwonerspanel graag meedenken hoe we 
deze gebieden de komende tien jaar moe-
ten gaan beheren. De resultaten waren zeer 
uiteenlopend, maar we gaan ermee aan de 
slag. Zo gaan we meer bankjes en informa-
tieborden plaatsen. We gaan een deel van 
het bos omvormen naar een afwisselend 
natuurbos en we gaan meer doen tegen 
wildcrossers. Er komen twee hondenlos-
looproutes zodat honden lekker kunnen 
loslopen, zonder dat andere bezoekers 
daar last van hebben. En we zorgen we dat 
houtwallen en kleine landschapsbosjes er 
mooi uitblijven zien, ook voor de generaties 
na ons. Allemaal resultaten die we dankzij 
jullie inbreng gaan oppakken.

Natuurwaarde verhogen
Maar we doen meer. Zo gaan we de na-
tuurwaarde van onze gebieden verder ver-
hogen. Er komt meer aandacht voor oude 
en dode bomen in onze bossen. Dode bo-
men zijn namelijk een belangrijke bron van 
leven in het bos. Er groeien paddenstoelen 
op, maar er leven ook een heleboel insec-
ten. Insecten waar vervolgens weer vogels, 
zoals spechten op af komen. Daarnaast 
gaan we een speciale ‘laan’ aanleggen, 
o.a. langs de Aardborst in Vessem, zodat 
er meer ruimte is voor vleermuizen en an-
dere dieren die in boomholtes leven.

Klimaatverandering
Klimaatverandering speelt ook voor het 
bos. De zomers zijn droger en heter, dus 
er komen brandsingels om eventuele bos-
branden beter te bestrijden. Bovendien 
planten we nieuwe bomen die beter tegen 
droogte kunnen. Tegelijkertijd zoeken we 
naar manieren om verdere verdroging van 
de natuur tegen te gaan. Verder leggen ook 
onze bossen natuurlijk CO2 vast. We gaan 
de komende jaren proberen om dit zo hoog 
mogelijk te maken. 

“De komende jaren gaan jullie onze bossen 
zien veranderen. We hebben mooie plannen 
gemaakt voor het behoud van onze prachti-
ge natuurgebieden. Voor nu en voor de toe-
komst”, aldus wethouder Kraaijeveld.

Ambities Eerselse bos- en natuurgebieden

REGIO - Ook zo benieuwd wat je alle-
maal kunt maken met een 3D-printer? 
Doe dan mee met de gratis online Digi-
BiebLab bijeenkomst 3D-ontwerpen. 
Hier leer je een ontwerp van bijvoor-
beeld je eigen ruimtevaartschip of fan-
tasiedier maken.

Met een 3D-printer kun je allerlei vormen 
printen, die vroeger niet mogelijk waren om 
te maken. Hiervoor heb je eerst een ont-
werp nodig. In deze online bijeenkomst 
maak je kennis met de 3D-printer en leer 
je ontwerpen in Tinkercad. Deze online bij-
eenkomst is onderdeel van het DigiBieb-
Lab van Bibliotheek De Kempen. Hier valt 
van alles te leren, doen en ontdekken. Ga 

je mee op ontdekking in de wereld van 3D 
en design, fi lm en media, robotica en pro-
grammeren? Omdat we door corona he-
laas niet samen kunnen komen, gaan we 
nu online samen aan de slag. Je ontwerp 
kan ook door ons geprint worden tegen 
een kleine vergoeding en op afspraak wor-
den afgehaald in jouw bibliotheekvestiging. 

Deze bijeenkomst is het meest geschikt 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar en vindt 
plaats op 5 februari van 14.00 tot 15.30 uur 
via Zoom. In verband met voldoende onli-
ne begeleiding laten we maar een beperkt 
aantal deelnemers toe, dus graag vooraf 
een plaatsje reserveren. Papa en mama 
mogen natuurlijk ook gezellig met je mee-
kijken en ontwerpen. Kijk voor meer infor-
matie, een introductiefi lmpje en tickets in 
de agenda op 

www.bibliotheekdekempen.nl

3D-ontwerpen voor kinderen

Koop lokaal:
Geef een Hapertse cadeaubon. 
Te verkrijgen bij de Hapertse winkeliers.
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Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Petrusklepel
De Actie Kerkbalans loopt ten einde, de 
jaarlijkse inzamelingsactie voor de parochie. 
Heeft u geen brief van de parochie ontvan-
gen? Laat het ons a.u.b. weten. Twijfelt u nog 
om mee te doen? Laat me u dan overtuigen 
van het belang van uw gave, hoe bescheiden 
ook. Ik wil dat doen met een verhaaltje. We 
hebben ons best gedaan om alle kerken in 
de parochie overdag open te krijgen. Dat is 
gelukt! Zo kwam ik op een dag Sophie tegen, 
met haar moeder. Ze zagen de deur van de 
kerk openstaan en wilden een kaarsje voor 
opa opsteken. Ik heb met ze meegebeden. 
We raakten in gesprek. De moeder van Sop-
hie vond dat het graf van haar vader op het 
kerkhof er zo mooi bijlag. Sophie had er net 
een tekening bijgelegd. Ze houdt van teke-
nen. Toen ze de tekeningen van de commu-
nicantjes zag, zei ze: ‘Mama, mag ik ook mijn 
Communie doen?’ Daarvoor was ze nog een 
beetje te jong maar ik nam moeder en doch-
ter mee naar ons nieuwe winkeltje bij het 
secretariaat. Ze kozen een gebedskubus uit 
met kindergebedjes. Toen ik wisselgeld haal-
de, zei de moeder: ‘Geef dat maar aan de 
Vastenactie.’ Hoe ze daar van wist? Via onze 
website. In een paar minuten tijd waren aller-
lei aspecten van het parochieleven aan bod 
gekomen. Wilt u ons helpen dit rijke aanbod 
te kunnen blijven doen en het uit te breiden? 
Doe mee met de Kerkbalans! Hartelijk dank.

Pastoor Schilder

H. Petrus Banden: NL38RABO 0107 5022 
40 - H. Willibrordus: NL89RABO 0110 0013 
03 - H. Severinus: NL43RABO 0119 0014 
03 of NL75INGB 0001 0219 23 - H. Pancra-
tius: NL67RABO 0122 7019 09 - H. Anto-
nius en Brigida: NL98RABO 0136 2012 29

Zaterdag 30 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

4e Zondag door het Jaar
Zondag 31 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Maandag 1 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Votiefmis H. Geest
- Grootvader en fam. Van Lierop-Castelijns

Dinsdag 2 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, 
Kaarsenprocessie op afstand

Woensdag 3 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed 
08.15 uur: Bladel, Kerk, Blasiuszegen

08.30 uur: Bladel, Kerk
09.15 uur: Casteren, Kerk  
09.45 uur: Casteren, Kerk  
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 4 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk, Votiefmis van het 
H. Sacrament

Vrijdag 5 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Zaterdag 6 februari
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

5e Zondag door het Jaar
Zondag 7 februari
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 6 en 7 februari)
Bladel zaterdag:
- Voor het welzijn van de parochie
Bladel zondag:
- Nol en Miet Maandonks
- Petrus Mariën en Jana Mariën-
  Timmermans (nms. Dora Schellekens)
- Toon en Sjaan Hellings-Wilms
- Jan en Fien van Gorp-Daniëls
Casteren:
- Tom Maas (vw. verjaardag)
- Overleden fam. Castelijns-de Kinderen (f)
Hapert:
- Overleden ouders Boon-Liesting (f)
- Dries Lemmens en 
  Petronella Lemmens-Schilders (f)
- Ad Saris
- Familie Plasmans-van der Aa
- Overleden ouders Coppens-Gooskens
Hoogeloon:
- Jan Schoenmakers
- Mieke Schriever-Cools 
Netersel:
- Petrus Josephus van den Hout, 
  echtgenote, kinderen en kleinkinderen

Mededelingen:
-  Opbrengst van de Adventsactie bedraagt 

€ 1095,50. Waarvoor hartelijk dank.
-  Dinsdag 2 februari vieren we Maria Lichtmis 

met gezongen Mis om 08.30 uur in Bladel 
en lichtprocessie met onderlinge afstand.

-  Woensdag 3 februari wordt de Blasiusze-
gen gegeven voorafgaand aan de Mis van 
08.30 uur in Bladel en na de Mis van 09.15 
uur in Casteren.

-  In de brief van Actie Kerkbalans voor Bladel 
is een cijfer weggevallen in de rekeningnr. 
Goede nr. is NL38RABO 0107 5022 40.

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

4e Zondag door het Jaar
Zaterdag 30 januari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Frans Hendrikx en Trees Hendrikx-
  Poppeliers en overleden kinderen

Zondag 31 januari
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Kees van den Borne en 
  Miet van den Borne-Timmermans
- Kee Vrijsen-de Kinderen en Harrie Vrijsen
- Harrie van den Borne en 
  Jans van den Borne-Timmermans
- Peer Maas en Nelleke Maas-van Herk
- Net Lavrijsen-Lavrijssen

Maandag 1 februari
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Feest: Opdracht van de Heer 
in de tempel
Dinsdag 2 februari
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Harrie van Gompel

Woensdag 3 februari
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 4 februari
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Willy Coppens

Vrijdag 5 februari  
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

5e Zondag door het Jaar
Zaterdag 6 februari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Leida Stappaerts-Derksen
- Johannes van Limpt, Marian van Limpt-
  van de Zanden en zoon Jan
- Peer Roijmans, Cato Roijmans-
  Philipsen en dochter Jeanne 
  Timmermans-Roijmans
- Peer Kerkhofs en 
  Dora Kerkhofs-van Gompel

Zondag 7 februari
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Overleden familie 
  Goudsmits-van den Borne
- Frans Roest en Hanna Roes-Maas 
  (vw. jaargetijde)
- Overleden ouders Bert Hendrikx 
  en Kéke Hendrikx-Vingerhoets
- Aad Martens             
- Jan Jansen
- Hennie Maas, overleden familie Maas 
  en overleden familie Jansen

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
VOORLOPIG GEEN KERKDIENSTEN IN WITTE KERKJE

Elke zondagmorgen vanaf 10.00 uur zijn wel de diensten 
vanuit de Immanuëlkerk in Veldhoven te beluisteren via 
Radio KempenFM (FM 97.2 MHz, ook digitaal). Ook 
kunnen deze diensten gevolgd worden via de livestream op 

www.kerkomroep.nl of www.pkn-bladel.nl

REUSEL - Graag nodigen wij alle ouders 
uit van kinderen die dit schooljaar in 
groep 4 zitten, om de online ouderavond 
bij te wonen op woensdag 3 februari, om 
19.45 uur.

Daarin willen we met jullie brainstormen 
over hoe we dit jaar, ondanks alle corona-
maatregelen, toch een communievoorbe-

reiding en communieviering kunnen orga-
niseren. Om deel te kunnen nemen stuurt 
u een mail naar: communiewerkgroepreu-
sel@gmail.com. U ontvangt dan woensdag 
3 februari een link naar de online ouder-
avond.

Communiewerkgroep 
Parochie Sint Clemens, Reusel

Online ouderavond communicanten 2021 
Parochie Sint Clemens
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Dorpstraat 25A - 5575 AE Luyksgestel 
www.uitvaartbegeleiding-kempenland.nl 

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

INFORMATIEF

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Tel .  013  -  505  25  8 0

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.

Beekseweg 10 A  ■ 5087 KB  Diessen
w w w . v a n h a m o n d - u i t v a a r t . n l

DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor het medeleven en steunbetuigingen, 

na het overlijden van onze zoon, broer en schoonbroer

Stan Gevers

Een speciale dank aan huisarts Ingrid van Rijzingen
en de Zuidzorg voor alle goede zorgen.

Cor & Annie Gevers
Ed & Bert

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

1 FEBRUARI

T/M

VRIJDAG 

5 FEBRUARI

HAPERT - Het coronavirus heeft de hele 
wereld op z’n kop gezet, De pandemie 
heeft veel gevolgen voor de volksge-
zondheid en de economie. Zeker ook 
in Indonesië, instellingen voor gehandi-
capte- en weeskinderen kunnen nu ex-
tra steun heel goed gebruiken. Stichting 
Harapan zet zich al 20 jaar in voor kans-
armen in Indonesië. 

Ook in 2021 behoren de steun aan het 
rehabilitatiecentrum Harapan Jaya, het 
weeshuis Pius IX op Sumatra en het cen-
trum Hidup Baru op West-Timor, tot de be-
langrijkste speerpunten. Deze centra wor-
den gerund door de Indonesische zusters 
van de Congregatie FCJM. In Hidup Baru 
gaat het meestal om dubbel gehandicapte 
kinderen, die vaak in onmenswaardige om-
standigheden thuis woonden. In Harapan 

Jaya betreft het voornamelijk lichamelijk 
gehandicapten en weeshuis Pius IX is een 
tehuis voor weeskinderen en kinderen uit 
arme gezinnen waarvan de familie niet in 
staat is ze te onderhouden.

Een belangrijke bron van inkomsten om de 
projecten te kunnen steunen zijn de sta-
tiegeldacties die in diverse supermarkten 
georganiseerd worden. Harapan is daarom 
blij met de medewerking van de Jumbo 
Dick van Gerwen in Hapert. U kunt daar 
vanaf 1 februari het tegoed van uw statie-
geld doneren aan het goede doel: gehan-
dicapte- en weeskinderen in Indonesië. De 
opbrengst wordt bestemd voor genoemde 
centra. Voor informatie zie: 

www.harapan.dse.nl
www.facebook.com/StichtingHarapan

Statiegeldactie Jumbo Hapert voor 
gehandicapte- en weeskinderen in Indonesië

Vorige week woensdag 20 januari kondig-
de het kabinet een verdere aanscherping 
van de coronamaatregelen aan. Zo mag 
je nu nog maar 1 persoon per dag ont-
vangen. De avondklok geldt tot woens-
dag 10 februari om 04.30 uur ‘s ochtends. 
De verscherpte maatregelen zijn nodig 
om te voorkomen dat de Britse variant 
van het coronavirus zich razendsnel zal 
gaan verspreiden. Lees alle maatregelen 
na op de website van de Rijksoverheid.

CoronaMelder-app
De CoronaMelder-app informeert je als je 
mogelijk bent besmet of minstens 15 mi-
nuten in de buurt bent geweest van iemand 
die (later) corona blijkt te hebben. Zo kun 
je voorkomen dat je onbewust een ander 
besmet. Elke download helpt om de ver-
spreiding van corona te stoppen. Het 
downloaden van de app is altijd vrijwillig.

Aangepaste reisadviezen
Reizen naar landen met een geel, oranje of 
rood reisadvies wordt vanwege de risico’s 
afgeraden. Maak en boek geen reizen naar 
het buitenland tot en met 31 maart, tenzij 
strikt noodzakelijk. Vakanties en familie-
bezoek zijn niet noodzakelijk. Als u toch 
naar het buitenland moet, check dan eerst 
www.nederlandwereldwijd.nl.

Klachten? Laat u testen!
Heeft u klachten die horen bij het coronavi-
rus? Laat u dan testen. Maak een afspraak: 
0800-1202 (houd uw BSN bij de hand). Blijf 
thuis en ga alleen naar buiten voor de test.

Vragen over het coronavirus?
Neem contact op met de informatielijn: 0800-
1351. Voor bedrijven is er de informatielijn: 
0800-2117. Voor actuele informatie zie: 

www.rijksoverheid.nl

Avondklok tot 10 februari
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mavo 
havo 
atheneum 
gymnasium

 OPEN DAG film
loop mee door onze school

 RONDLEIDING
voor leerlingen groep 8
via inschrijving

PROMOTIE film
een eerste indruk

 INFORMATIE film 
vraag & antwoord

 360° TOUR
ontdek het gebouw

 LIVE-SESSIES
met brugklasleerlingen 
via inschrijvingnniieeuuww!!

www.rythovius.nl

   Rythovius iets voor jou?

nniieeuuww!!


