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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Sinds 1 oktober is Loes Beek-
man binnen de gemeente Bladel actief 
als Ouderenconsulent: een vraagbaak 
voor alles op het gebied van zorg, wel-
zijn, wonen en eenzaamheid. De inwerk-
periode verliep anders dan gehoopt want 
het is juist de bedoeling dat Loes veel 
onder de doelgroep komt en dat kan nu 
even niet. De eerste contacten zijn ge-
legd, de eerste ouderen ook al geholpen. 
Tijd voor een nadere kennismaking.

Laagdrempelig
De functie Ouderenconsulent is nieuw. In 
Bladel maar ook buiten deze gemeente. 

Loes: “Elke gemeente heeft wel een be-
paalde invulling van hulp voor ouderen 
maar de insteek van Bladel is uniek. Ik heb 
een fulltime baan in het ondersteunen en 
begeleiden van senioren. Het is heel uit-
dagend dat de functie zo nieuw is want ik 
kan en mag alles zelf uitvogelen. Eén van 
de dingen die ik belangrijk vind is dat ik 
niet in het gemeentehuis aan een bureau 
ga zitten. Ik wil bij de doelgroep zijn. Dat 
is nu een beetje lastig omdat er bijna geen 
activiteiten worden georganiseerd door 
seniorenverenigingen. Maar mijn bedoeling 
is om bij die activiteiten binnen te lopen, 
een praatje te maken en als ik toevallig 
even aan mijn laptop moet werken, ik dat 
gewoon in de dorpshuizen doe. Het moet 

laagdrempelig zijn om met mij in contact 
te komen, daarom heb ik ook een recht-
streeks telefoonnummer en hoeft dat niet 
via de receptie van het gemeentehuis.” Er 
zijn geen kosten verbonden aan de dien-
sten van Loes.

Hulpvragen
De eerste senioren hebben al een beroep 
gedaan op Loes. “Ik loop tegen heel ver-
schillende uitdagingen aan”, vertelt Loes. 
“Zo was er iemand die na een lang huwelijk 
alleen was komen staan en niet wist hoe hij 
zijn tijd in moest vullen.”

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

Zoekt u een 
TOTAAL-

installateur?

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

warmtepompen
airco
ventilatie
zonne-energie
elektrotechniek
koeltechniek
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Loes: “Ik ben als het ware de ogen en oren voor de ambtenaren. Omdat ik zo dichtbij de senioren sta, hoor en zie ik veel en dat kan ik overbrengen naar de 
beleidsmakers, die het vervolgens verwerken in hun visie. Zo heb ik al opgemerkt dat de beleidsmakers er vanuit gaan dat iedereen een bepaalde mate van 
digitalisering heeft en dat is niet zo. Er zijn nog senioren zonder computer en ook voor hen moeten zaken toegankelijk en beschikbaar blijven.”

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

bedrijfskleding

promotiekleding

werkschoenen

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

SPECIALIST IN 
KUNSTGEBITTEN

Europalaan 79 | 5531BG Bladel 
Telefoon 0497 36 73 69

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

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

Twee 
weten meer 
dan één
Ouderenconsulent 
Loes Beekman is 
er voor individuele 
hulpvragen en 
verbinding
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VANAF 3 MAART 
WINKELEN-OP-

AFSPRAAK

Reserveer jouw winkelbezoek 
eenvoudig via onze website:

www.tuincentrumgroenen.nl/ 
afspraak-plannen

www.tuincentrumgroenen.nl/afspraak-plannen

Je Kunt Ook Nog Bestellen En Ophalen In Onze Click&Collect Webshop!
Hulselseweg 11   Tel: 0497-360 215
5531PE Bladel www.tuincentrumgroenen.nl

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

En meer dan 40 jaar ervaring, dat telt!

Ook voor 
OVERGORDIJNEN 
EN INBETWEENS

Gratis gemeten, 
gemaakt én geplaatst.

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

Turnhoutseweg 14 • Reusel
Telefoon 0497-64 17 98

info@cashencarrytextiel.nl 
www.cashencarrytextiel.nl

WIJ ZIJN OPEN OP AFSPRAAK!
Wij ontvangen u graag in onze winkel om samen de mogelijkheden te bekijken.

Bel voor een afspraak naar 0497-641798

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.

Het coronavirus 
houdt ons al bij-
na een jaar in de 
greep. We reali-
seren ons maar 
al te goed dat de 
coronacrisis voor 

veel inwoners een zeer moeilijke perio-
de is. Iedereen heeft een eigen verhaal. 
Verhalen van verdriet, teleurstelling en 
onzekerheid, maar gelukkig ook prach-
tige verhalen over de vele mooie initi-
atieven die in deze tijd zijn ontstaan. 
Juist in deze donkere dagen is wat extra 
aandacht voor elkaar, onze omgeving en 
voor de mensen die alleen zijn zo waar-
devol. 

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. 

Een maatje in coronatijd
Wél!zijn de Kempen zet zich in voor men-
sen in een kwetsbare situatie. Dit kunnen 
ouderen zijn met een klein sociaal netwerk, 
maar ook mantelzorgers of mensen die 
moeite hebben met hun administratie. In 
de Kempen werken wij met acht beroeps-
krachten, die samen zo’n 250 vrijwilligers 
aansturen. 

Wij helpen cliënten op verschillende ma-
nieren. We ondersteunen bijvoorbeeld 
mensen en hun naasten in een laatste le-
vensfase en bezoeken mensen die behoef-
te hebben aan wat meer sociaal contact. 
Deze laatste groep vrijwilligers noemen we 
‘maatjes’ en daarvan ben ik de coördinator.

Omschakelen
Toen in maart 2020 het coronavirus voor 

het eerst ons land platlegde hebben wij 
ook meteen onze dienstverlening stopge-
zet en onze vrijwilligers gevraagd op ande-
re manieren contact te onderhouden met 
hun cliënt. Er werden kaarten gestuurd en 
er werd gezwaaid voor het raam. Er werd 
gebeld met de telefoon, maar ook via de 
computer. Voor veel van mijn vrijwilligers 
was het omschakelen; deze tijd vroeg om 
een andere manier van cliënten helpen. 
Toen we in juni weer op mochten starten, 
konden veel vrijwilligers niet wachten om 
weer te gaan beginnen. Ze hadden de fy-
sieke bezoeken gemist!

Een wereld van verschil
Corona heeft ook inzichten gebracht. Waar 
sommige vrijwilligers voor corona nog wel 
eens een hele middag bij iemand op be-
zoek gingen, hebben ze nu gemerkt dat 
het niet om de lengte van het bezoek gaat. 
Alleen al het feit dat je op bezoek gaat bij 
een ander, informeert hoe het met een an-
der gaat en aandacht hebt voor de ander 
maakt een wereld van verschil.

Donkere dagen
Vanaf het najaar nam het aantal mensen 
dat een beroep op ons doet toe. De win-
termaanden zijn altijd al moeilijke maanden 
voor de mensen die wij bezoeken, maar dit 
jaar is dat nog meer het geval.

Een jaar met corona
Inmiddels zijn we alweer bijna een jaar 
verder en blijven we ook nu doorgaan met 
onze dienstverlening. Al is dat natuurlijk 
ook aan de vrijwilligers zelf. Ik ben continu 
met vrijwilligers in contact en geef hen de 
ruimte om een eigen keuze te maken: als 
iets niet goed voelt, doe het dan niet. Of ga 
in gesprek met de ander en probeer samen 
tot een oplossing te komen. Ook nu zijn er 
vrijwilligers die niet fysiek op bezoek gaan 
maar telefonisch contact onderhouden.

Nieuwe vrijwilligers
De afgelopen tijd zie ik een toename van 
jongere vrijwilligers. Zo leuk om te merken! 
Het zijn enthousiaste mensen die de een-
zaamheid om zich heen zien en graag iets 
willen betekenen voor een ander. Soms 
vanuit een opdracht voor school, soms 
ook vanuit eigen redenen. Het is mooi om 
te zien dat een nieuwe groep vrijwilligers 
zich nu aangesproken voelt. 

Heb jij ook interesse om iemand te gaan 
bezoeken? Wij hebben verschillende aan-
vragen open staan. Ik ga graag met je in 
gesprek om te kijken of ik je kan koppelen 
aan één van onze hulpvragers. Je kunt me 
bereiken via maatjes@welzijndekempen.nl 
of (0497)721612. 

Alle hulpvragen in de gemeente Eersel vind 
je ook op www.eerselvoorelkaar.nl.

Eefje Heesterbeek

Een maatje in coronatijd

REGIO - De DigiTaalhuizen uit de regio 
dagen iedereen uit om mee te doen aan 
een online pubquiz. Vragen over taal, di-
gitale vaardigheden, rekenen en cijfers 
en algemene kennis komen aan bod. 
De online pubquiz is op donderdag 11 
maart, vanaf 19.30 tot ongeveer 21.00 
uur. Deelname is gratis. Uiteraard zijn er 
prijzen te winnen, zoals een waardebon 
voor Theater de Hofnar.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwas-
senen moeite met lezen, schrijven en/of re-
kenen. Hierdoor lopen zij regelmatig tegen 
problemen aan op het gebied van geld, 
werk, gezondheid en gezinsleven. In regio 
Cranendonck/Valkenswaard en de Kem-
pen betreft dit ruim 14.000 volwassenen. 
Middels deze pubquiz vragen we als Digi-
Taalhuis aandacht voor dit onderwerp.

Het DigiTaalhuis is een initiatief van de loka-
le gemeente, welzijnsorganisatie Cordaad 
Welzijn/Wel!Welzijn, Stichting Lezen & 
Schrijven, Ster College en Bibliotheek De 
Kempen. Samen zetten zij zich in om laag-
geletterdheid te bestrijden.

Draag ook bij aan het bestrijden van 
laaggeletterdheid
Het DigiTaalhuis is altijd op zoek naar nieu-
we partners om het netwerk te vergroten en 
naar vrijwilligers die anderen willen helpen. 
Hiervoor kan men contact opnemen met 
Macha Mathijssen, coördinator DigiTaal-
huis, telefoon: 06-3359 0936 of per e-mail 
via: m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl

Wil je zelf meer weten om aan de slag te 
gaan?  Of ken je iemand in je omgeving die 
hulp kan gebruiken? Kijk dan op: www.di-
gitaalhuiscranendonck.nl voor Cranendon-
ck en Valkenswaard of op www.digitaal-
huisdekempen.nl voor de Kempen.

Deelname aan deze quiz is gratis via www.
hofnar.nl/theater/livestream/online-pub-
quiz-digitaalhuis/ kunt u zich aanmelden. 
Lukt het reserveren niet of wilt u liever tele-
fonisch contact? Bel dan naar het DigiTaal-
huis: 06-33590936 of naar de kaartverkoop 
van Theater De Hofnar, van ma t/m vrij 
van 13.00 tot 17.00 uur op nummer 040-
2074020. Je kunt de gratis kaarten reser-
veren tot donderdag 11 maart, 17.00 uur.

Gratis online pubquiz
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“Het is ook niet niks hè, als je altijd alles 
samen hebt gedaan en er dan ineens alleen 
op uit moet. Ook in dit geval is het weer 
ontzettend jammer dat de seniorenvereni-
gingen niets kunnen organiseren; die zijn 
juist een heel goed vangnet voor mensen 
met een dergelijke hulpvraag. Maar goed, 
we hebben heel praktisch gezocht naar an-
dere manieren en volgens mij is het begin 
gemaakt.” Er komen ook vragen binnen 
over hoe men zorg kan organiseren. Loes: 
“Het is soms een ingewikkelde wereld als 
je zorg moet krijgen. Er zijn meerdere in-
stanties en de regels zijn talloos. Ik sta er 
totaal onpartijdig in, kijk naar de wensen 
van de oudere en geef hulp bij het rege-
len. Ik stuur daarbij niet maar ondersteun. 
Ik moet overigens zeggen dat de onderlin-
ge samenwerking tussen de verschillende 
zorginstellingen erg goed is. Zo kan het zijn 
dat je huishoudelijke hulp van de organisa-
tie krijgt die ook thuiszorg aanbiedt, maar 
dat je daar toch liever een andere instelling 
voor hebt. Dat kan en dat mag en de instel-
lingen gunnen het elkaar.”

Beleid
De functie van Loes is zo nieuw dat ver-
schillende ouderenorganisaties in Brabant 
over haar schouder meekijken. “Leuk om 
als voorbeeld te mogen dienen”, vindt 
Loes. “Ik kan overal aankloppen voor hulp 
en advies en het is mooi als straks blijkt dat 
andere gemeenten de functie over gaan 

nemen. Al dan niet met andere accenten. 
Mijn functie is een pilot van twee jaar en 
daarna wordt gekeken of het een perma-
nente invulling kan krijgen.” Loes schrijft 
zelf niet aan het ouderenbeleid voor seni-
oren maar geeft wel de nodige input. “Ik 
ben als het ware de ogen en oren voor de 
ambtenaren. Omdat ik zo dichtbij de seni-
oren sta, hoor en zie ik veel en dat kan ik 
overbrengen naar de beleidsmakers, die 
het vervolgens verwerken in hun visie. Zo 
heb ik al opgemerkt dat de beleidsmakers 
er vanuit gaan dat iedereen een bepaalde 
mate van digitalisering heeft en dat is niet 
zo. Er zijn nog senioren zonder computer 
en ook voor hen moeten zaken toeganke-
lijk en beschikbaar blijven.”

Samenwerking
Loes is blij met alle initiatieven en organi-
saties die er zijn. “Ik zie vooral in de kleine 
kernen dat senioren een beroep doen op 
initiatieven die er al zijn. Bijvoorbeeld Buurt-
hulp in Netersel. Dat wordt gerund door een 
paar vrijwilligers, mensen die goed gekend 
zijn in het dorp. Die lijntjes zijn héél kort en 
dus vertrouwd. In Bladel zie je iets meer af-
stand, daar is het ‘dorpse’ iets minder en 
nemen senioren eerder het initiatief om mij 
te benaderen. Ik heb van Marjo Leijten, die 
jarenlang als vrijwilligersondersteuner voor 
de gemeente heeft gewerkt, wel eens ge-
hoord dat een gesprekje van vijf minuten in 
de winkelstraat, vaak meer oplevert dan een 
gesprek van een uur op kantoor. Volgens mij 
heeft ze daar gelijk in en ik hoop dat het bij 
mij ook zo zal gaan. Al ben ik nu nog niet bij 
iedereen bekend, mede omdat ik zelf niet in 
de gemeente woon en hier mijn boodschap-
pen dus niet doe. Ik zoek actief de samen-
werking op met andere organisaties want 
ik denk dat we door samenwerking sterker 
kunnen worden. Alles in het belang van de 
senioren.” 

Historische Quiz
Loes is er voor hulp maar ook voor ont-
spanning. Loes: “Samen met Heemkundi-
ge Kring Pladella Villa en KempenTV heb ik 
de Historische Quiz georganiseerd, ook al 
zo’n fi jne samenwerking. Op 9 maart – en 
in de herhaling op 16 maart - zullen tijdens 
een speciale uitzending op KempenTV vra-
gen gesteld worden over het verleden van 
deze gemeente. De meeste vragen worden 
gesteld door prominente personen uit de 
gemeente en kunnen over allerlei onder-
werpen gaan: personen, gebouwen, kunst, 
activiteiten en andere onderwerpen. Een 
week later is er een uitzending waarbij alle 
vragen worden beantwoord. Meedoen is 
gratis, vooral erg gezellig en uitdagend. Je 
kunt de antwoorden – per post -  inleveren bij 
het gemeentehuis of via l.beekman@bladel.
nl. Aangezien je nog maar één persoon op 
visite mag vragen, is het leuk om gezellig 
samen aan de quiz mee te doen. Twee we-
ten meer dan één. O ja en de quiz is echt 
niet alleen voor senioren bedoeld, iedereen 
mag meedoen: jong én oud(er). Zo zie je 
maar: ik ben er om individuele hulp te ver-
lenen maar ook om groepen te verbinden 
en dat doen we nu met deze quiz.”
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CONSULENT

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

T/M 13 MAART

TIJGERTARWE    
Tarwebrood, fi jn van binnen en

op de vloer gebakken
voor een specifi eke smaak.

Met een heerlijk krokante korst. 

voor€ 2,45
Actie geldt alleen voor hele broden.

Op=op!

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

Actie geldt alleen voor hele broden.

De W van Wonen is een financieel breed 
adviserend advieskantoor in Hypotheken 
en Verzekeringen met kantoren in Bladel, 
Breda en Berkel Enschot.

Wij zijn onafhankelijk en bemiddelen voor 
circa 40 geldverstrekkers en verzekering-
smaatschappijen.
Henk Hermans van kantoor Bladel, hy-
pothecair planner en adviseur ‘Duurzaam 
Wonen’ gaat samen met u, uw wensen in-
ventariseren om een juiste keuze te maken 
in het uitgebreide aanbod van geldverstrek-
kers voor uw nieuwe hypotheek.

Of het nu gaat om een bestaande woning, 
project nieuwbouwwoning, een collectief 

particulier opdrachtgeverschap (CPO), of u 
bouwt uw toekomstige huis zelf, de W van 
Wonen kijkt naar de juiste voorwaarden die 
bij u passen zodat u in de toekomst zorge-
loos kunt wonen.
 
Indien u een Duurzaamheidsprofiel wenst 
te ontvangen, dan vragen wij u per mail uw 
postcode + huisnummer naar 
henk@dewvanwonen.nl te versturen. 
(dit is gratis en vrijblijvend).
 
Indien u bij ons een hypotheek afsluit dan 
ontvangt u ook een energierapport en/of 
bouwkundig rapport.
www.dewvanwonen.nl • Henk Hermans:  
tel. 06-11216678  of 085-0036633

De W van Wonen is een financieel breed 
adviserend advieskantoor in Hypotheken 
en Verzekeringen met kantoren in Bladel, 
Breda en Berkel Enschot.

Wij zijn onafhankelijk en bemiddelen voor 
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WIJ ZIJN opeN!

op afspraak

BIKE FASHION . NIEUWSTRAAT 32B . 5521 CC EERSEL .

0497 74 55 63 . WWW.BIKEFASHION.NL . INFO@BIKEFASHION.NL

www.bikefashion.nl

call&collect
0497 74 55 63

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

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

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Bel of mail naar Loes
Met Loes in contact komen is heel 
eenvoudig: bel naar 06-16028677 (via 
de balie van het gemeentehuis - 0497-
361636 - kan ook). Via mail is Loes 
bereikbaar op: l.beekman@bladel.nl

Verbinding en ontmoeting opzetten om 
eenzaamheid te verminderen; een ter-
rein waarop bewonersinitiatieven heel 
graag iets willen betekenen. Maar waar 
te beginnen en hoe kun je je aanpak - als 
je al een tijdje bezig bent - verbeteren? 

LSA ontwikkelde de toolkit ‘Betrokken Buur-
ten’ tegen eenzaamheid. Meer informatie via 
www.lsabewoners.nl/zet-stappen-als-be-
trokken-buurt-of-dorp-tegen-eenzaamheid.

Uw buurt tegen eenzaamheid!
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Ik kan niet zo heel goed het verschil 
tussen links en rechts onthouden. Altijd 
gehad, schijnt ook niet te verhelpen te 
zijn, hoe hard ik het ook probeer. Het 
levert soms nogal gevaarlijke situaties 
op, vooral in het verkeer. Als ik tegen-
woordig met mijn lief fi ets en hij vraagt 
of we links of rechtsaf gaan, dan wijst hij 
er altijd nog even extra bij. Of hij vraagt: 
‘Bedoel je deze rechts?’ Om naar links te 
wijzen, de richting die ik dan inderdaad 
bedoel.

Gelukkig zit er tegenwoordig op elke 
telefoon een navigatiesysteem waar-
mee je veilig en snel op de plaats van 
bestemming komt. Dat was vroeger wel 
even anders. Zaten we in de auto, ik met 
een landkaart op schoot. Kreeg ik de op-
dracht te zeggen als we het bos voorbij 
waren omdat we dan rechts moesten. Ik 
steeds maar uit het raam kijken en geen 
bos zien natuurlijk. Totdat de kaart dan 
‘subtiel’ omgedraaid werd, in de rijrich-

ting zal ik maar zeggen, en nogmaals 
naar het bos gevraagd werd. Dat dan 
natuurlijk ineens aan de andere kant van 
de weg bleek te liggen. Afslag gemist en 
‘iets’ later op de plaats van bestemming 
aangekomen. ’t Zal je maar gebeuren. 
Sinds de komst van het navigatiesys-
teem is het een stuk gezelliger geworden 
in de auto.

Hetzelfde als met links en rechts heb ik 
met noord en zuid. Ook niet te onthou-
den. Tuurlijk weet ik wel dat het noorden 
boven is en het zuiden beneden maar 
zet me ergens neer en vraag me naar het 
noorden te lopen: ik kom waarschijnlijk 
in Afrika terecht. Niet bepaald noordelijk 
ten opzichte van Nederland, dat weet ik 
heus wel.

Zojuist kwam er een zwerm wilde gan-
zen overgevlogen, die vogels die zo leuk 
in een V vliegen. ‘Waar vliegen die naar-
toe?’ vroeg mijn zoon. Enige kennis van 
de natuur is mij niet vreemd dus kon ik 
hem zeggen dat ze naar Afrika gaan. 
‘Vliegen ze dan niet de verkeerde kant 
op?’ was zijn volgende vraag. Ik moest 
heel hard nadenken waar het zuiden was 
en zei toen maar: ‘Ja, maar ze moeten 
nog een groepje gaan ophalen in 
Vessem’. Oost west, thuis best, zo in 
het noorden van mijn woonplaats. 

Links Rechts 
(troelala)

column

Openingstijden
Ma t/m Wo 13.00 - 17.00 uur
Do  t/m Vr  09.00 - 17.00 uur
Za  09.00 - 16.00 uur

Verkoop voorjaarsviolen

www.vandommelenbloemen.nl

Verkoop voorjaarsviolen
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VRACHTWAGENCHAUFFEUR 
VOOR 

AKKERBOUWBEDRIJF

IN REUSEL

VOOR INLICHTINGEN BEL
ROB LAVRIJSEN 

TEL. 06 - 22 90 12 19

REGIO - Al bijna een jaar lang worden 
er geen MTB-toertochten georganiseerd 
vanwege corona. Omdat we allemaal de 
toertochten missen rijden we vaker de 
vaste bekende routes en zijn we op zoek 
naar nieuwe uitdagingen en routes. 

Daarom organiseer ik een MTB GPS-toer-
tocht door de bossen van Vessem, Cas-
teren, Netersel, Lage Mierde, Esbeek, Hil-
varenbeek, Baarschot en Oost-, West- en 
Middelbeers. Met 3 verschillende afstan-
den: 35, 55 en 70 km. Geheel coronaproof!
Hoe werkt deze coronaproof MTB 
GPS-toertocht?
1.  Je meldt je aan via het e-mailadres: 

kika.gps.tocht@gmail.com
2. Je ontvangt dan een betaalverzoek.
3.  Na betaling van minimaal € 5,- ontvang 

je de GPX-bestanden.
4. Bepaal zelf waar en wanneer je start.

5.  Hou je aan de MTB-regels en aan de dan 
geldende coronaregels, wanneer jij deze 
tocht rijdt!

6. Einde inschrijving 30 april 2021.

De reden dat ik geld voor deze tocht vraag 
is dat ik in 2022 Giro di KiKa wil gaan rij-
den. Dit is een 5-daags fi etsevenement 
door de Italiaanse Dolomieten met als doel 
zoveel mogelijk geld op te halen voor KiKa.
De volledige opbrengst van deze MTB 
GPS-toertocht gaat ook naar KiKa, voor 
vernieuwend onderzoek en andere acti-
viteiten op het gebied van kinderkanker.
Laten we hopen dat we later dit jaar weer 
gewoon MTB-toertochten kunnen rijden, 
maar tot die tijd hopelijk veel plezier met 
deze MTB GPS-toertocht. Voor meer infor-
matie zie: atbvessem.nl

Henk Nouwens

MTB GPS-toertocht voor Kika

Een praktijkvoorbeeld van ‘werken aan 
je toekomst’
Van Patrick Siluyele (23), uit het noorden 
van Zambia, was de vader overleden en zijn 
moeder kon niet voor de kinderen zorgen. 
Toch heeft Patrick in een weeshuis van de 
zusters van de Heilige Harten de kans ge-
kregen om het vak van kleermaker te leren. 
Nu kan hij niet alleen voor zichzelf en zijn 
moeder zorgen, maar geeft hij in zijn vrije 
tijd naailes aan mensen met een beperking. 
Hij zegt daarover: “Iemand heeft mij zijn 

kennis en vaardigheden bijgebracht. Nu wil 
ik op mijn beurt anderen helpen, zodat ook 
zij straks voor zichzelf kunnen zorgen.” 

Wat kan uw bijdrage betekenen voor jon-
geren zoals Patrick? Een technisch leer-
boek kost € 1,20. Wilt u een hele klas on-
dersteunen met leerboeken, dan kost dit 
€ 24,00 en een beroepsopleiding van 1 jaar 
voor monteur, lasser of kleermaker kost 
€ 200,00. We hopen dat we mogen reke-
nen op uw steun, zodat jongeren kunnen 
werken aan hun toekomst.

U kunt doneren via IBAN NL21 INGB 0000 
005850 Vastenactie Den Haag

Vastenactie 2021
Thema: werken aan je toekomst
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:
Babi Pangang + 

Gebakken kipfi let met chilisaus +
4 mini loempia’s + 2 stokjes saté
Indien er wijzigingen hieraan worden aangebracht op uw verzoek,

kan dit tot een andere prijs leiden.

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 15,-
TREK?

ZO
BESTELD

BESTEL ONLINE
BEZOEK ONZE BESTELSITE OP FOODTOWN.NL/BAMBOOINN

OF SCAN DE QR CODE

Bij de eerste online order
Voucher: TREK10

KORTING
10% Bij de eerste online order

Voucher: TREK10
Niet geldig in combinatie

met andere aanbiedingen.
Deze actie is geldig t/m 28-02-2021

ordering website
powered by Polygon b.v.
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www.bamboo-inn.nl            Tel. 0497 - 38 44 19
Steenslag 5 (Rondweg) • Bladel

Telefoon: 0497-642475
www.verhagenelektroservice.nl

WIJ ZIJN 
OPEN OP 

AFSPRAAK
U kunt bij ons 

in een 
rustige omgeving 
komen winkelen!

INFORMATIEF

Vroeger was een week van sneeuw, vorst en 
ijs de normaalste zaak van de wereld. Maar 
tegenwoordig raken we dan al snel in paniek. 
Dan kondigt de ANWB code rood af en 
decimeert NS de dienstregeling. En we kwa-
men al bijna de deur niet meer uit vanwege 
de lockdown... 

Ik vond het wel best. Streng winterweer heeft 
iets geruststellends – alsof de opwarming van 
de aarde minder snel gaat dan we moeten 
vrezen. Als je met (en het ritme van) de natuur 
leeft, dan maak je je niet zo snel druk. De natuur 
is veerkrachtig en bovendien: in februari staat 
de natuur normaal gesproken altijd grotendeels 
stil. Dus waarom jezelf druk maken?

Door de vorst liep de bouw van onze drie nieu-
we gebouwtjes wat vertraging op, maar ook dat 
liet me koud. Anderen maakten zich beduidend 
meer zorgen. Sommige bezoekers vroegen me: 
‘Ligt de bouw nog wel op schema?’ ‘Ja hoor’, zei 
ik dan vaak. Maar de waarheid is: we hebben 
helemaal geen schema. We werken op de 
natuurbegraafplaats al vijf jaar zonder gebouw. 
Indien nodig schuilen we in onze pipowagen – 
als u wel eens op ons terrein bent geweest, weet 
u vast wat ik bedoel. Dus als de gebouwen wat 
later klaar zijn dan gehoopt, dan is dat maar zo. 

Laatst kwam de aannemer met een leuke bood-
schap: ‘Joyce, we hebben nog geld over. Wil je 
dat we dat in aanvullende wensen steken, of 
boek ik het bedrag terug naar jou?’ Toen ik dit 
verhaal vertelde aan enkele bezoekers keken 
ze me met grote ogen aan. Kennelijk denken 
mensen dat als een aannemer geld overhoudt 
hij dat in zijn eigen zak steekt. Meevallertje, 
zoals je ook wel eens een tegenvaller hebt. 

Mijn aannemer in ieder geval niet. Hij speelt 
open kaart. We zijn met elkaar in zee gegaan 
op basis van vertrouwen en zonder een bestek. 
Geeft dat geen onzekerheid? Ja, in zekere zin 
wel. Daardoor heeft dit project wel iets weg van 
een ontdekkingsreis. Maar het biedt ook fl exi-
biliteit. Tijdens de bouw bekijken we wat we 
tegenkomen, hoe we dat oplossen en wat voor 
gevolgen dat heeft voor het budget. Daarbij laat 
ik me graag door hem adviseren. Hij heeft veel 
ervaring met (duurzame) houtbouw; ik zou dom 
zijn als ik daar geen gebruik van zou maken. Ik 
gaf hem de ruimte, wat resulteerde in nuttige 
adviezen met betrekking tot de constructie en 
de gebruikte materialen. 

Onze natuurbegraafplaats staat in het teken van 
vergaan en weer opstaan; de oneindige cirkel 
van het leven. Dat zie je straks, letterlijk, terug in 
onze gebouwen. Die zijn aan de buitenkant ‘be-
kleed’ met larikshout, afkomstig van De Utrecht. 
Deze bomen legden het loodje tijdens de voor-
jaarsstorm van vorig jaar. Ze zijn gezaagd en 
geschaafd door Houthandel Van Dal, net als wij 
gevestigd op Landgoed De Utrecht, en gemon-
teerd door timmerman Hans Wouters uit Hooge 
Mierde. Duurzaam bouwen met mensen uit de 
omgeving: ik heb er alle vertrouwen in. 

Bouwen 
op vertrouwen

Ontmoetingen op Landgoed ‘De Utrecht’
door Joyce Sengers - oprichter natuurbegraafplaats

COLUMN

De Scheidijk 1 • 5085 NR Esbeek • 013 203 2175 • www.nbpu.nl

In verband met coronavirus beperken wij onze contacten tot het minimale. Ons natuurterrein 
is als gebruikelijk geopend. Ook vinden uitvaarten plaats. Alle andere activiteiten zijn afgelast. 
Uiteraard zullen wij u en uw dierbare dezelfde zorg en aandacht geven als u van ons gewend 
bent. Iedereen is van harte welkom om de natuurbegraafplaats te bezoeken. Houdt u zich 
daarbij alstublieft aan de voorgeschreven maatregelen die u vindt op de informatieborden 
en onze website.

Activiteiten

Wijnslijterij Hendriks
Oude Prov. weg 62

5527BR Hapert
0497 – 381565

www.wijnslijterij-
hendriks.nl

Dinsdags gesloten

Maandactie Maart 2021

Val Dieu
Cuvée 800, Triple, 
Brune, Grand cru
4 + gratis glas

MOI, Puglia Italië
Rood: Primitivo

Wit: Verdeca
€ 7,59 NU voor 

€ 6,65

, Puglia Italië
Rood: Primitivo

Wit: Verdeca
NU voor NU voor NU voor 

6,656,656,65

Cu
Brune, Grand cruBrune, Grand cruBrune, Grand cru
4 + gratis glas4 + gratis glas

0,7 l.

West Cork 
Blended Irish Whiskey

€ 21,95
NU € 17,95

DUIZEL - Nu de winter weer bijna achter 
de rug is, vragen wij net als vorig jaar 
weer aandacht voor de potgrond-actie 
van Muziekvereniging De Volharding. 
Gezien het succes van deze actie in de 
afgelopen jaren hebben wij ook dit jaar 
weer besloten deze actie te organiseren, 
waardoor u op gemakkelijke wijze in het 
bezit kunt komen van potgrond van goe-
de kwaliteit.

Op zaterdag 13 maart, vanaf 10.00 uur, ko-
men een aantal leden van de muziekvereni-
ging persoonlijk bij u langs met het verzoek 
of u geïnteresseerd bent in één of meerde-
re 40 liter zakken potgrond van hoge kwa-
liteit van het merk Vosko. Aan de potgrond 
welke wij u dit jaar kunnen aanbieden is 
evenals in voorgaande jaren de meststof 
Osmocote toegevoegd, welke gedurende 
minimaal 6 maanden na bemesting van de 
planten in ruime mate werkzaam is. Deze 
zakken worden u aangeboden voor € 5,- 
per zak (actie: 3 zakken voor € 14,-) en 
zullen meteen bij u worden afgeleverd. U 
hoeft zelf dus niet te sjouwen.

Wellicht onnodig om te benadrukken dat 
de opbrengst van deze actie geheel ten 
goede zal komen aan Muziekvereniging De 
Volharding. Wij hopen dat u ook nu weer 
aan deze actie zult deelnemen. Gezien 
de ervaringen met de grote belangstelling 
hebben wij een zo groot mogelijke partij 
potgrond ingekocht, maar helaas geldt ook 
dit jaar weer op = op!

Om teleurstellingen te voorkomen ver-
zoeken wij diegenen die 3 of meer zakken 
wensen, dit vooraf even te laten weten aan 
Ton van der Heijden (tel. 06-53777863), zo-
dat wij hiermee rekening kunnen houden.

Potgrond-actie Muziek-
vereniging De Volharding

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

Lekker in je vel zit-
ten, gezond eten, 
sportief bezig 
zijn... We weten 
allemaal dat het 
belangrijk is. Door 
hierin samen op 
te trekken kunnen 

we dit makkelijker en leuker maken voor 
elkaar. Zeker als we hierbij een steun-
tje in de rug krijgen vanuit onze directe 
omgeving. Want ook als kinderopvangor-
ganisatie, werkgever of winkelier kun je 
mensen helpen om gezonde keuzes te 
maken.

In de Kempische gemeenten Bergeijk, Bla-
del, Eersel en Reusel-De Mierden gebeurt 
al veel op het gebied van gezondheid en 
preventie. Denk aan programma’s en pro-
jecten als Kansrijke Start, #Kempenbranie, 
het Sport- en beweegakkoord en Eén tegen 
Eenzaamheid. Maar er liggen nog veel kan-
sen om te verbinden en te versterken. Dat 
is het doel van het Kempisch Preventie-
akkoord dat de Kempische gemeenten de 
komende maanden samen op willen gaan 
stellen. Daarbij nodigen zij partners en inwo-
ners uit om mee te denken en bij te dragen.

De komende maanden brengen we het 
Kempisch Preventieakkoord op verschil-
lende plekken onder de aandacht. We be-
trekken inwoners via lokale, sociale media 
en bijvoorbeeld een pub quiz. Daarnaast 
vragen we professionals mee te denken via 
de bestaande overleggen. Samen stellen 
we ambities vast en gaan we op zoek naar 
concrete ideeën die in een uitvoeringsplan 
verwerkt kunnen worden. Wil je meedoen 
of meer weten? Mail dan naar gemeente@
eersel.nl.

Gezonde Kempen, dat 
doen we samen!
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PASTA en RIJST Z

Rasp of snijd de ui, wortel, bleekselderij en 
courgette. Gebruik evt. een keukenmachine, 
maar maal de groenten niet te fijn. 
Bak de spekblokjes knapperig in een hapjespan 
met 1 el. olijfolie. Voeg een geperste knoflook 
teen erbij en fruit even aan. 
Schep de gehakte groenten erbij en bak 5 min. 
aan tot het wat geslonken is. Voeg dan gehakt 
toe en bak het rul mee tot het gaar is. Verkrui-
mel het bouillonblokje erboven en giet de wijn 
erbij en laat even koken. 
Voeg dan het blikje tomatenpuree toe en bak 
even mee om te ontzuren. 

Giet de  passata erbij en breng de saus aan de 
kook, laat het 5 min. stoven, draai het vuur uit 
en roer de kruiden erdoor. 
Verwarm de bechamelsaus volgens de verpak-
king. Roer er de helft van de geraspte kaas door 
en voeg evt. wat melk toe bij een te dikke saus. 
Bouw de lasagne op in drie lagen: Lasagne vel-
len – tomaten saus – bechamelsaus. Dek de 
laatste laag bechamelsaus af met de overgeble-
ven geraspte kaas en de strooikaas.
Bak 30-45 min. in een voorverwarmde oven op 
1800C. Dek de bovenzijde af met aluminiumfo-
lie als de korst te donker wordt. 

Ingrediënten:
m 1 flinke ui
m 1 middelgrote winterpeen
m 1 courgette
m 3 bleekselderij stengels
m 1 teen knoflook
m 125 gr gerookte spekblokjes
m 1 el olijfolie
m 350 gr rundergehakt
m ½ bouillon blokje
m 70 gr tomatenpuree
m 200 ml rode wijn
m 700 ml  passata (grove tomatensaus)
m 2 el Italiaanse kruiden
m 10 vellen (verse) lasagne 
m 500 ml bechamelsaus
m 175 gr geraspte kaas
m bus strooikaas

Lekker met een Merlot wijn, deze kunt u ook gebruiken in de lasagne.  

Voorbereiding: 40 minuten

Klassieke Lasagne

Klaar in: 1½ uurVoor: 5 personen

Bereiding:

( W i j n ) T i P

Lasagne is toch echt wel één van mijn 
favoriete gerechten. Ik kan me zelfs de 
eerste keer dat ik het at nog herinneren, 
zo’n kleine 26 jaar geleden. Het was bij 
mijn schoonzus en zwager, zij waren net 
getrouwd en wij kenden elkaar een paar 
weken. Ik was meteen onder de indruk van 
haar kookkunsten en heb dan  ook direct het recept gevraagd. 

Ik maak het nog steeds met enige regelmaat, volgens haar recept, en dat wil toch wat 
zeggen na 25 jaar!! Het is een heel klein beetje aangepast (extra groente) en nu deel ik het 
met jullie. Ik zou zeggen geniet ervan en van elkaar ♥

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

VANWEGE DE HUIDIGE CORONAMAATREGELEN IS ONZE WINKEL MOMENTEEL 

ALLEEN GEOPEND VOOR AFHALEN.

GELIEVE UW BESTELLING TELEFONISCH OF PER MAIL DOOR TE GEVEN.

ONZE SHOWROOM IS TE BEZOEKEN NA TELEFONISCHE AFSPRAAK.

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN

HOUT

TIMMERWERKEN

INTERIEUR

IJZERWAREN

WIST 
   JE 
 DAT...?

... een man uit China     zijn vrouw aanklaagde omdat ze had 
gelogen over haar uiterlijk? Het stel was gelukkig met 
elkaar, tot ze een kind kregen. De man vond dat hij een 

bijzonder lelijk kind had gekregen, wat niet kon kloppen, 
omdat hij en zijn vrouw beide knap waren. DNA-onderzoek 

wees uit dat het kind wel degelijk van hem was, waarop zijn 
vrouw bekende dat ze, voor ze hem leerde kennen, plastische 
chirurgie had ondergaan om mooi te worden. De man won de 

rechtszaak en zijn vrouw moest hem 120.000 dollar betalen.

BLADEL  ●  T (0497) 38 11 23  ●  WWW.GIJSBERSCV.NL

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

Op woensdag 17 
maart kun je je 
stem uitbrengen 
voor de verkie-
zing van de leden 
van de Tweede 
Kamer der Sta-
ten-Generaal.

Bezorging stempassen en kieslijsten
De kiesgerechtigden in gemeente Eersel 
hebben de stempassen of stempluspas-
sen (specifi ek voor 70+-ers) al ontvangen. 
Kiezers die 70+ zijn op het moment van 
stemmen, hebben eind februari ook nog het 
zogeheten ‘briefstempakket’ ontvangen. 
Hieronder lees je wat dit inhoudt. De kandi-
datenlijsten van de politieke partijen waar je 
op kunt stemmen worden in maart bezorgd.

70 jaar of ouder
Als je op 17 maart 70 jaar of ouder bent, krijg 
je een stempluspas én een briefstempakket. 
Deze worden in twee sessies bezorgd om 
ervoor te zorgen dat jij jouw stem straks 
veilig uit kunt brengen. Met de stempluspas 
kun je op de volgende manieren stemmen:
- via de post;
- in het stemlokaal;
-  je kunt een andere kiezer machtigen (vol-

macht geven);
-  je kunt de briefstem afgeven bij de receptie 

van het gemeentehuis. Dat kan op werk-
dagen van 10 t/m 16 maart tussen 09.00 
en 17.00 uur en op 17 maart van 07.30 tot 
21.00 uur.

Heb je nog vragen over briefstemmen, 
dan kun je 7 dagen per week van 08.00 tot 
20.00 uur 0800-1351 bellen.

Waar kun je stemmen op 17 maart?
- CC De Muzenval, Dijk 7 in Eersel.
-  Basisschool Wereldwijs, Pankenstraat 1 

in Eersel.
-  Clubhuis van tennisvereniging Eresloch, 

Mortel 6 in Eersel.
- ’t Stökske, Gebint 69 in Eersel.
-  Gemeenschapshuis de Smis, Smitseind 

33a in Duizel.
-  Gemeenschapshuis de Leenhoef, Steen-

selseweg 8a in Knegsel.
-  Gemeenschapshuis de Rosdoek, Kerk-

straat 10 in Wintelre.
-  De Höllekes. Korte Kerkstraat 7a in 

Steensel.
-  Gemeenschapshuis D’n Boogerd, Serva-

tiusstraat 6 in Vessem.

Coronamaatregelen
Kom je naar het stembureau toe, zorg dan 
dat je een mondkapje draagt. Je ontvangt 
bij het stemlokaal een rood potlood waar-
mee je kunt stemmen. Dit potlood mag je 
na het stemmen mee naar huis nemen. Alle 
stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 
21.00 uur. We hebben alle stembureaulo-
caties gecontroleerd en geconstateerd dat 
ze voldoen aan de richtlijnen van de Rijks-
overheid.

Vervroegd stemmen op 15 en 16 maart 
voor kwetsbare kiezers
Op maandag 15 en dinsdag 16 maart kun je 
vervroegd stemmen bij twee stembureaus: 
De Muzenval, Dijk 7 in Eersel en Gemeen-
schapshuis D’n Boogerd, Servatiusstraat 
6 in Vessem. Beide bureaus zijn open van 
07.30 tot 21.00 uur. Vervroegd stemmen is 
met name bedoeld voor kiezers die door de 
coronavirus tot de risicogroepen behoren.

Stemmen tellen
Voor de stemmen die als brief binnen 
komen is er één briefstembureau ingericht. 
De stembureauleden die hiervoor zijn be-
noemd helpen met de vooropening van de 
briefstemmen op het gemeentehuis op 15 
maart (10.00-13.00 uur), 16 maart (15.00-
17.00 uur) en 17 maart (15.00-17.00 uur). 
Het feitelijke tellen van de briefstemmen 
vindt plaats op 17 maart vanaf 18.30 uur 
op het gemeentehuis. De stemmen die ver-
vroegd zijn uitgebracht op 15 en 16 maart 
worden op 17 maart tussen 09.00 tot 17.00 
uur geteld in het gemeentehuis. Alle overige 
stembiljetten worden op 17 maart na 21.00 
uur geteld op de verschillende stemlocaties. 
Wil je meer weten over de verkiezingen en/
of stemmen in coronatijd, kijk dan eens op 

www.eersel.nl/verkiezingen
www.hoewerktstemmen.nl

Stemmen op woensdag 17 maart
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HAPERT - Het lijkt er momenteel op alsof 
er niets gebeurt aan de bouw van de MFA 
in Hapert. Schijn bedriegt. Nadat er flink 
gesloopt is, wordt er achter de schermen 
heel hard gewerkt maar dat zie je niet te-
rug op de bouwplaats. Op zeer korte ter-
mijn gaan de machines en werklui weer 
aan de gang. Ambtenaar Ad van de Ven 
praat de lezers van PC55  bij.

Regelen
“Als er gesloopt wordt of straks gebouwd, 
dan zie je dagelijks veranderingen”, vertelt 
Ad. “Dat was even niet zo zichtbaar want 
er moest nog heel veel áchter de schermen 
geregeld worden. Het heeft er mee te ma-
ken dat we voor een alternatieve manier 
van aanbesteding hebben gekozen. We 
hebben niet gesteld dat de aannemer die 
de laagste prijs biedt, de klus mag klaren. 
We hebben prestaties gesteld – eisen of 
randvoorwaarden – en de aannemer die 
ons daarin het best tegemoet kan komen, 
heeft de klus gekregen. Op dit moment 

heeft de aannemer met partners en onder-
aannemers de werkzaamheden uitgestip-
peld en nu kan er gas gegeven worden. 
Binnen afzienbare tijd zie je een nieuw ge-
bouw ontstaan.” 

In eigen hand
Eén van de prestaties die de gemeente 
verlangd heeft, is dat er op duurzame wijze 
gebouwd gaat worden. “Het lijkt bijna van-
zelfsprekend in deze tijd maar toch hebben 
we eisen gesteld”, legt Ad uit. “Het meeste  
werk geven we dus uit handen aan de 
aannemer. De prestatie die we vragen is 
bijvoorbeeld dat we willen dat een bepaal-
de ruimte gemiddeld 18 graden is, hoe de 
aannemer dat – op duurzame wijze – voor 
elkaar krijgt, daar bemoeien wij ons ver-
der niet mee. Een aantal zaken hebben we 
echter in eigen hand gehouden. Met name 
zaken als inrichting, de buitenruimte en de 
akoestiek vinden we zo belangrijk dat we 
dat zelf willen bepalen met de hoofdgebrui-
kers. De inrichting is sfeer- en beeldbepa-
lend, daar willen we ons zegje over kunnen 
doen en niet afwachten wat de aannemer 
besloten zou hebben.”

Verbondenheid
De MFA is ontstaan vanuit de wens van 
de toekomstige gebruikers. “Dat is heel 
bijzonder”, vindt Ad. “Vanaf de allereerste 
plannen, was er de bereidheid om samen 
te werken, samen het leven in Hapert te 
versterken en ervoor te zorgen dat inwo-
ners elkaar meer gingen ontmoeten. Die 
verbondenheid is er nog steeds en wordt 
steeds sterker nu de plannen uitgevoerd 
worden. Met de hoofdgebruikers worden 
veel gesprekken gevoerd: wat gaan we be-
houden van de bestaande voorzieningen, 
wat moet zéker veranderen en hoe gaan 
we de multifunctionaliteit vormgeven? 
Constructieve gesprekken, waarbij ieder-
een begrijpt dat het algemeen doel in het 
oog moet worden gehouden en waar je niet 
alleen voor je eigen ‘toko’ opkomt.”

Stichting
Een ander onzichtbaar aspect is de oprich-
ting van de beheerstichting. Ad: “Er moet 
straks één organisatie komen met een da-
gelijks bestuur, een algemeen bestuur, een 
gebruikersraad en een beheerder. Het uit-
gangspunt is dat elke hoofdgebruiker na-
tuurlijk zijn eigen activiteiten moet kunnen 
doen, maar dat buiten die gebruikstijden 
in principe nagenoeg elke ruimte door een 
ander te gebruiken is. Daarmee is er ook 
voldoende capaciteit voor het verenigings-
leven en ander bestaand of nieuw gebruik. 
Niemand kan op voorhand gebruikstijden 
claimen. Alles zal zo eerlijk mogelijk ver-
deeld worden. Er wordt op termijn een pro-
grammabegeleider aangesteld. Dat wordt 
iemand die als taak krijgt nieuwe activitei-
ten te ontwikkelen en daarbij als uitgangs-
punt te nemen dat mensen elkaar ontmoe-
ten. Hij of zij zal vooral gaan stimuleren dat 
verenigingen onderling meer samen gaan 
werken. Dat gebeurt natuurlijk al maar het 
kan méér en het moet meer doelgroepen, 
waaronder vooral ook jeugd, uitnodigen 
naar de MFA te komen.”

Naam
De nieuwe naam is binnen de werkgroep 
al bekend en zal op korte termijn bekend 
worden gemaakt. “Normaal zou je dat 
doen bij de officiële eerste-steen-legging 
maar dat duurt nog wat lang”, vertelt Ad. 
“We hebben ervoor gekozen een officieel 
momentje te maken van het storten van 
de keldervloer. Vanaf die tijd zal de nieuwe 
naam gebruikt gaan worden. We hadden 
een prijsvraag uitgeschreven en het was 
verrassend om te zien hoeveel voorstellen 
er gedaan zijn. Hieruit blijkt dat het leeft on-
der de bevolking en dat men zich betrok-
ken voelt.” Gesteld wordt dat het gebouw 
in de zomer van 2022 gebruiksklaar is en 
dus zou bij aanvang van schooljaar 2022-
2023 de nieuwe MFA operationeel moeten 

zijn. “De inrichting van de omgeving komt 
in twee fasen aan de beurt. Fase één is af-
gerond voor de zomer van 2022. Fase twee 
betreft de inrichting van het terrein waar nu 
de basisschool nog staat. Die moet zo snel 
mogelijk na de zomer van 2022 gesloopt 
worden om ook dit deel in te kunnen rich-
ten. Voor de buitenruimte worden nu volop 
plannen ontwikkeld. Eén ding is zeker: de 
fontein die Van der Leegte ooit aan Hapert 
geschonken heeft, komt terug op een pro-
minente plek.”

Eigenheid in één geheel
De MFA gaat nieuwe kansen bieden voor 
het dorp, de leefbaarheid vergroten en 
Hapert een heel ander aanzicht geven. De 
multifunctionaliteit komt in meerdere vor-
men terug; er zal eigenheid in één geheel 
zijn. Iedere hoofdgebruiker behoudt de ei-
gen identiteit maar als totaal gaat de MFA 
eenheid uitstralen. 

Ad: “De komende weken en maanden 
wordt er hard gewerkt aan de details en 
het oprichten van de stichting. De hoofd-
gebruikers – basisschool Het Palet, Den 
Tref, de bibliotheek, de sporthal, de Kloos-
tertuin en de kinderopvang - maken zich 
langzaam klaar voor de verhuizing en vanaf  
het tweede deel van 2022 heeft Hapert 
een splinternieuwe MFA, waarvan heel veel  
inwoners gebruik zullen gaan maken.”

www.bladel.nl

Eigenheid 
in één geheel
MFA Hapert: de opbouw is aanstaande, 
achter de schermen wordt hard gewerkt

De mooie glas in lood ramen zijn aan beide zijden afgedekt met houten planken om ze 
goed te beschermen zodat ze bij oplevering weer aan iedereen getoond kunnen worden.
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Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Jeugdcoach Daniel Swinkels van onze 
gemeente en de gemeente Bladel orga-
niseerde in de carnavalsvakantie voor 
76 jongeren het online FIFA21-carnaval-
stoernooi in zes gemeenten in onze re-
gio. Het toernooi kwam tijdens de lock-
down voor de jongeren als een welkome 
afl eiding. De reacties waren dan ook 
zeer positief. 

Gaaf
“Ik vond het een gaaf toernooi, vooral ook 
omdat we via de livestream mee konden 
kijken”, zei Kay. Hij was niet de enige die 
graag live meekeek, want in totaal keken er 
6500 mensen mee. Yann vond het een su-
perleuk toernooi en leerde er ook nog wat 
van. “Ik had nooit verwacht dat ik zover 
zou komen. Normaal ben ik niet zo goed, 
maar ik leerde vooral veel balbezit en rust 
te houden. Het was dus gelijk ook een oe-
fening.”

Competitie
Jongeren uit de gemeenten Best, Oirschot, 
Veldhoven, Waalre, Bladel en Reusel-De 
Mierden konden zich inschrijven om het Fi-
faspel te spelen via de Xbox en Playstation. 
In de categorie Xbox won Jordy uit Hooge 

Mierde de fi nale overtuigend met 7-2 tegen 
Daan uit Reusel. De jeugdige Kay uit Ha-
pert bereikte de fi nale (PlayStation) maar 
verloor tegen Boyd uit Waalre met 0-3. 

Andere prijzen
Tijdens het toernooi waren er niet alleen 
prijzen te winnen voor de beste spelers. Je 
kon ook een prijs in de wacht slepen als 
best verklede speler, voor de beste yell en 
het beste trucje. Zo bleef het toernooi voor 
iedereen spannend. Cas uit Casteren kreeg 
de prijs voor beste yell, Jelle uit Oirschot 
was het leukst verkleed en Maik uit Hulsel 
werd beloond voor de gaafste truc. Het en-
thousiasme bij de deelnemers was groot. 
“Ik hoop dat er snel een nieuw toernooi 
komt. Ik vond het echt leuk”, geeft één van 
de jongeren mee aan jeugdcoach Daniel.

Online FIFA21-carnavals-
toernooi was groot succes!
76 jongeren uit diverse gemeentes deden mee

Bloedafname weer mogelijk in Hoogeloon
HOOGELOON - Sinds 1 maart vindt er weer bloedafname plaats in Steunpunt 
Den Bogerd in Hoogeloon. Vorig jaar, aan het begin van de coronacrisis, wer-
den veel locaties voor bloedafname uit veiligheid voor patiënten en mede-
werkers gesloten. Later werd bekend dat de meeste locaties defi nitief dicht 
blijven voor bloedafname, zo ook Den Bogerd. In samenspraak met huisartsen 
en de lokale afdeling van de Katholieke Ouderenbond is nu bloedafname toch 
weer dichterbij mogelijk. In eerste instantie gaat het om een pilot die tot 1 juli 
duurt. 

Bij De Bloedafname kunnen patiënten terecht met een aanvraagformulier of oproep 
om bloed te laten prikken van het Catharina Ziekenhuis, Diagnostiek voor U, Máxi-
ma Medisch Centrum en de Trombosedienst. De Bloedafname houdt de komende 
maanden bij of er voldoende patiënten naar de spreekuren komen. Is dat het geval? 
Dan blijft Den Bogerd open als locatie voor bloedafname. Bij te weinig bezetting kan 
anders besloten. Hierover heeft De Bloedafname nauw contact met de huisartsen. 
Naast Den Bogerd is ook op andere locaties in de regio vanaf de week van 1 maart 
weer bloedafname mogelijk. Hieronder staan de locaties en openingstijden:

-  Steunpunt Den Bogerd, Hoogeloon: maandag van 13.45 tot 14.45 uur.
-  Gemeenschapshuis De Rosdoek, Wintelre: dinsdag van 13.45 tot 14.45 uur. 
-  D’n Inloop, Duizel: woensdag van 13.45 tot 14.45 uur.
-  Gemeenschapshuis De Hollekes, Steensel: in de oneven weken op donderdag van 

13.45 tot 14.45 uur.
-  MFA De Leenhoef, Knegsel: in de even weken op donderdag van 13.45 tot 14.45 uur.

Een patiënt die nuchter bloed moet laten prikken mag vanaf 23.00 uur de avond van 
tevoren niet meer eten en alleen maar water drinken. Deze patiënten zullen niet tot 
de middag willen wachten op de bloedafname en kunnen daarom eerder op de dag 
al terecht op de locaties in Bladel, Hapert, Eersel of Veldhoven. Kijk voor de actuele 
openingstijden en maken van een afspraak voor bloedafname op 

www.debloedafname.nl

HOOGELOON - Tot 11 april is er een ex-
positie schilderijen/olieverf op linnen/te-
keningen van Han Klinkhamer (1950) te 
zien in Galerie De Kunstkamer, Hoofd-
straat 49 in Hoogeloon. In het Paas-
weekend, 4 en 5 april, is het gesloten.

Het valt op dat niet alleen de décollage, 
maar ook de schilderijen grotendeels zwart-
wit zijn. De akkers liggen braak. Ploeg en 
tractor hebben diepe voren getrokken in 
een winterlandschap. Er ligt sneeuw op de 
velden, water en ijs in de voren. De gewas-
sen zijn verdord en steken zwart af tegen 
de witte achtergrond. Ze lijken sprekend 
op fossiele plantenresten. Als je een van 
deze gewassen beter bekijkt, dan zie je 
tot verbazing kleine gele toetsjes, die tot 
op dat moment niet zijn opgemerkt. “Ja,” 
zegt Han, “zo zie ik het graag. Het leven 
lijkt afwezig, maar heeft zich in feite even 
teruggetrokken en perst zich hier en daar 
door de verweerde bast.”

In verband met corona is er geen opening.
Wij volgen de richtlijnen op van RIVM. U 
kunt met ons een afspraak maken om de 

galerie te bezoeken tijdens de openingstij-
den. Open: zaterdag en zondag van 13.00 
tot 17.00 uur en maak een afspraak via 06-
15883990 of mail: dekunstkamer@chello.nl                          

www.galeriedekunstkamer.nl

Expositie van Han Klinkhamer 
in Galerie De Kunstkamer

KEMPENLAND
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Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

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

Mobiel: 06-51229791

Dementie, 
mogelijkheden bij een 
veranderende werkelijkheid
Regiegroep Dementievriendelijk Eersel presenteert in samenwerking met Kem-
penTV 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 verande-
rende werkelijkheid. 

In de 4e afl evering, op woensdag 24 maart, wordt de mantelzorger besproken
Nederland telt ongeveer 4,4 miljoen mantelzorgers, daarvan helpen 830.000 mensen 
langer dan drie maanden en meer dan 8 uur per week. Mantelzorg is de zorg voor 
chronisch zieken, gehandicapten en hulpbehoevenden door naasten: familieleden, 
vrienden, kennissen en buren. Kenmerkend is de reeds bestaande persoonlijke band 
tussen de mantelzorger en zijn of haar naaste. Daarnaast gaat het om langdurige zorg 
die onbetaald is. Mantelzorg kan zowel ouderen als jongeren omvatten. Ouderen en/
of jongeren met een beperking. Denk bijvoorbeeld aan het helpen met medicijnge-
bruik, de was doen, helpen met zich wassen en aankleden, boodschappen doen en 
het eten klaarmaken, samen op controle/bezoek in het ziekenhuis, de administratie 
bijhouden en ga zo maar door.

De kijker ervaart wat het betekent om mantelzorger te zijn. Wij horen over de valkuilen 
(b.v. overbelasting en onbegrip voor bepaald gedrag) en tips:
- Informeer jezelf over dementie en hoe je daar het beste mee om kunt gaan.
-  Zorg goed voor jezelf, draag de zorg een aantal momenten in de week over aan een 

ander, zodat je leuke dingen kunt doen.
-  Eventueel zorg verdelen in een rooster. Op deze manier zorg je ook voor degene met 

dementie. Een schuldgevoel is niet nodig.

In interviews komt onder meer het volgende naar voren:
- Je ging van partner naar mantelzorger en hoe voelde dat toen en nu?
- Hoe hou jij jezelf op de been en waar haal je de moed vandaan? 
- Waar haal jij de kennis omtrent de ziekte vandaan?
- Hoe zorg je goed voor jezelf?
-  Zijn er cursussen voor mantelzorgers of moeten die er komen en wat is dan belang-

rijk?

Zij of hij is er nog wel maar eigenlijk ook niet meer want echt praten is er niet meer bij. 
Dat doet vreselijke pijn. Soms is er zelfs aanleiding tot onenigheid in de familie! Dan 
lijkt het alsof de ‘kouwe kant’ (de aangetrouwden) bij dementie beter ligt en meer voor 
elkaar krijgt dan het ‘eigen volk’. 

Kijk ook eens op: Mantelzorg - wat is het en wat komt er allemaal bij kijken? 
(YouTube 4:41) 
Mantelzorgers laten geld liggen, mantelzorgers kunnen aanspraak maken op allerlei 
vergoedingen. Toch zijn er weinig mensen die hiervan op de hoogte zijn. Dat is jam-
mer, want juist mantelzorgers lopen extra risico om in fi nanciële problemen te komen. 
Bij wie vind je als mantelzorger de eerste informatie over eventuele vergoedingen, wat 
wordt vergoed? 

Cursussen voor mantelzorgers, een mantelzorgmakelaar die regeltaken van u over-
neemt, tijdelijke opvang of vervangende zorg, zodat u zelf een keer vrij heeft. Maar 
ook: laat een mantelzorger zichzelf makkelijk vervangen? Een tip die er echt toe doet 
is informeer tijdig en schaam u niet om te vragen!

Wanneer en waar 
zijn de afl everingen te zien?
De afl everingen zijn te bekijken via het kanaal van KempenTV op de lokale zender en 
via een online stream op https://www.kempentv.nl. Ook op de Facebookpagina van 
KempenTV en het YouTube-kanaal van KempenTV kan men terecht.

De uitzendingen zijn steeds om de veertien dagen. 
 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

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

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

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

HAPERT - BNI, Business Network Inter-
national. Het klinkt nogal groots, maar 
is in de praktijk heel lokaal. Het onder-
nemersnetwerk BNI is onderverdeeld 
in chapters van 20 tot wel 60 onderne-
mers, over heel de wereld. In Hapert is 
ook zo’n ondernemersnetwerk actief. 
Onder de naam BNI de Kempen komen 
ze wekelijks bij elkaar, voorheen fysiek 
bij de Poort van Brabant, tegenwoordig 
online via Zoom. De ondernemers heb-
ben samen één doel en dat is om elkaar 
te helpen! 

Door zoekvragen te stellen, onderne-
mersuitdagingen te delen en één-op-één 
meetings te plannen wast de ene hand de 
andere. Hoewel fysiek netwerken eff ectie-
ver werkt dan online overleggen en samen-
werken, zitten ondernemers niet stil. Van 
het spreekwoordelijke ‘bij de pakken neer-
zitten’ weten ze helemaal niks. In plaats 
van mee te glijden met de neerwaartse 
spiraal is er gekeken hoe ze de onderlinge 
connectie konden versterken door zichzelf 
de vraag te stellen: waarom doen we dit ei-
genlijk allemaal? 

Deze vraag klinkt eenvoudig, maar het kan 
het nogal complex zijn om het antwoord 
hierop te vinden, zeker met een groep on-
dernemers met veel eigen wijsheid en eigen 
overtuigingen. Mede hierom is het bij dit 
proces prettig om een extern persoon erbij 
te betrekken die deze sessies vanaf de zijlijn 

van het ontwikkelingsproces kan faciliteren 
en sturing kan geven richting het antwoord 
op: waarom doen we dit eigenlijk? Door te 
aandachtig luisteren en scherp te kijken - het 
liefst door een andere bril - ontdek je nieu-
we mogelijkheden. Door een aantal sessies 
bij BNI De Kempen te faciliteren hebben we 
inzichten gekregen en beknopt samen kun-
nen vatten waarom we dit eigenlijk doen. 
Door tijd in elkaar te investeren creëer je be-
tekenisvolle relaties die ambassadeurs van 
onschatbare waarde blijken te zijn. 

De sessies hebben we gewaardeerd op 
€ 750,-. Die waardering zou een bestem-
ming mogen krijgen in de maatschappelij-
ke ontwikkeling en zo kwam al snel stich-
ting In Hetzelfde Schuitje van Ellen van de 
Put naar voren. Deze stichting is opgericht 
om mensen met mentale uitdagingen met 
elkaar te verbinden en ze te inspireren. De 
leus luidt: ‘doe het niet alleen, doe het sa-
men!’. Binnenkort wordt een community 
gelanceerd waarbij mensen online met el-
kaar in contact kunnen komen om verhalen 
en ervaringen over mentaal vastlopen te 
delen. Het is de missie van Ellen om het 
taboe op mentale ziekte te doorbreken en 
zoveel mogelijk openheid omtrent dit the-
ma te creëren. Daarnaast wil de stichting 
in de toekomst ook het daadwerkelijk sa-
menbrengen van mensen die in een verge-
lijkbare situatie zitten of hebben gezeten 
faciliteren. Maar we zijn verstandig en doen 
alles op z’n tijd.

Samen kunnen we elkaar helpen!

KEMPENLAND
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Nog 10 dagen 
ophe�  ngs-
uitverkoop 

Alleen op afspraak!!

LUYKSGESTEL - Op vrijdag 26 februari 
ontving Marc Hoeks Opleidingen uit 
Luyksgestel het offi  ciële Keurmerk van 
het NIBHV uit handen van Natascha 
Kooijman van het NIBHV. Het Keurmerk 
is een onafhankelijk kwaliteitsstempel 
voor ambitieuze aanbieders van veilig-
heidscursussen.

Waarom een Keurmerk?
Bewust veilig werken: het kan letterlijk van 
levensbelang zijn. Werkgevers in Neder-
land zijn wettelijk verplicht om te zorgen 
voor een veilige werkomgeving. Door voor 
de BHV-training te kiezen voor een oplei-
der met een NIBHV Keurmerk weet je dat 
de training op orde is en up-to-date, dat 
de training wordt verzorgd door kundige, 
bevoegde instructeurs en dat de examine-
ring geschiedt volgens het NIBHV-certifi -
ceringsreglement. Opleiders met een Keur-

merk zijn langs een strenge meetlat gelegd 
en beoordeeld op de onderdelen kwali-
teitszorg, leeromgeving, didactische kwali-
teit, voorzieningen en toetsing. Kortom, het 
Keurmerk biedt de werkgever de garantie 
dat je samenwerkt met een opleider die 
voldoet aan de door NIBHV gestelde eisen 
en voldoet aan wet- en regelgeving. 

Enige in de regio
Marc Hoeks Opleidingen is het enige oplei-
dingsinstituut in de regio dat beschikt over 
het NIBHV Keurmerk. Naast BHV-opleidin-
gen kun je bij Marc Hoeks Opleidingen ook 
terecht voor cursussen EHBO, Eerste Hulp 
aan Kinderen, reanimatiecursussen, BHV 
met Code 95 en VCA-trainingen. Kijk voor 
meer informatie op 

www.marchoeksopleidingen.nl 
info@marchoeksopleidingen.nl

Keurmerk NIBHV voor Marc Hoeks Opleidingen

Ook de ko-
mende maan-
den zullen 
veel stuwen 
van Water-
schap de 
Dommel ho-
ger staan om 

het regenwater zo lang mogelijk in de be-
ken en sloten te houden. Door water vast 
te houden in plaats van af te voeren, wordt 
de grondwatervoorraad beter aangevuld. 
Zo’n grotere buff er is nodig voor de dro-
gere voorjaars- en zomermaanden.

De grondwaterstanden staan er iets beter 
voor dan in januari. De aanpak om in de 
winter hoger dan normaal te stuwen, heeft 
eff ect gehad. De regen én de sneeuw die 
viel werd beperkt afgevoerd en kon zo in 
de bodem zakken richting grondwater. Op 
veel plekken stonden beken en sloten tot 
de rand vol. Maar met de vroege lente-
temperaturen en weinig regen op komst, 
verwachten we een dalend grondwater-
peil. Het opgestapelde neerslagtekort van 
de afgelopen droge en warme jaren is nog 
lang niet ingelopen. Daarom blijft De Dom-
mel inzetten op water vasthouden, reke-
ning houdend met verschillende omstan-

digheden in het gebied. Het waterschap 
blijft – ook na 1 maart - zeer terughoudend 
bij verzoeken om tijdelijke peilverlaging. 
Agrariërs, telers of andere bedrijven die 
vanwege werkzaamheden op het land wil-
len, mogen wel rekenen op gebiedsgericht 
maatwerk en overleg. Een verzoek wordt 
per situatie en locatie afgewogen, want de 
grondwatersituatie is niet overal hetzelfde. 
Vooral in februari en maart krijgt het wa-
terschap verzoeken om een stuw tijdelijk 
open te zetten en zo lokaal het waterpeil 
te verlagen. Hierdoor zakt daar het grond-
waterpeil en kunnen agrariërs en telers eer-
der op hun laagste, nattere percelen om de 
grond te bewerken. Ook andere bedrijven 
vragen vanwege werkzaamheden wel om 
peilverlaging. De keerzijde van peilverla-
ging is dat het grondwater minder wordt 
aangevuld.

Waterschapsbestuurder Martijn Tholen: 
“Het blijft echt nodig om op onze zand-
gronden grondwater te buff eren. Zuiniger 
te zijn op regen, waarbij elke druppel telt. 
Bij peilverlaging blijft het ‘Nee - tenzij’ als 
uitgangspunt. In de praktijk levert dat soms 
lastige keuzes op, dat merk ik ook. Daar-
om ben ik voor gebiedsgericht maatwerk. 
Samen kijken naar een oplossing.”

Water vasthouden blijft ook in voorjaar prioriteit

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

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

WIJ ZIJN OPEN VOOR HET 
AFHALEN VAN HEERLIJK ETEN!

MA : 12.15 - 20.45 UUR
DI : GESLOTEN
WO T/M ZO : 12.15 - 20.45 UUR

50% KORTING
op afhalen van kwaliteits SUSHI

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

Door Arie van den Berk

Buiten! Wat fijn dat er een buiten is! Eindelijk weer 
onze huizen uit, de frisse lucht in. Eerst heeft iedereen 
die dat kon, genoten van die prachtige winterperiode. 
Alle sleetjes waren al praktisch uitverkocht voordat 
de eerste sneeuwvlok viel en even daarna was er ook 
geen schaats meer te vinden in heel Nederland. De 
vrolijke, zonnige beelden op het journaal; je zou bijna 
vergeten dat er nog altijd corona was.

Voorjaar
En dan nu het voorjaar, dat al vroeg begint dit jaar. Alle 
vakantiehuizen in Nederland zijn gereserveerd, de huurpe-
riodes van de campingplaatsen liggen vast. Praktisch alle 
boten in de showrooms hebben een nieuwe kapitein ge-

vonden. Het is duidelijk, veel mensen gaan de komende maanden weer buiten genieten! 

Ruimte voor meer
Heerlijk, als u dat ook kunt. Dat gunnen we u van harte, net zoals al die andere mensen. 
Mensen die iemand verloren hebben, zelf ziek zijn of hun werk verloren. Omdat corona 
nog altijd verwoestend bezig is. Dus gaan ook wij de komende maanden beroepsmatig 
meer naar buiten, maar dan om te zoeken naar meer ruimte voor een afscheid. Zoals het 
vormen van een erehaag, uiteraard op 1,5 m afstand. Dit kan bijvoorbeeld voor ons uit-
vaartcentrum verzorgd worden, als mooi gebaar en een respectvolle vorm van afscheid 
nemen binnen de beperkingen van nu. Of het buiten vieren van de ceremonie, bijvoor-
beeld in een tuin. Buiten kan ook ons wat meer ruimte bieden voor andere mogelijkheden, 
waardoor we het afscheid misschien nog meer hartverwarmend kunnen maken. 

Buitengewoon!
In de mooie zomer van vorig jaar zagen we de aantallen zieken en overledenen door het 
coronavirus enorm dalen. Wij hopen zo dat dat dit jaar ook zo gaat verlopen en dat het 
virus straks eindelijk voorgoed het onderspit gaat delven door de combinatie van buiten 
zijn, warmte en steeds meer vaccinaties. Waardoor alles weer ‘gewoon’ wordt. Terug naar 
ons vertrouwde zijn, met een enorme levensles wijzer. Het leven is zo kwetsbaar en dat 
moeten we koesteren en beschermen. Waarbij we ons hopelijk straks weer vrij kunnen 
bewegen, binnen en buiten. Zonder gevaar weer gewoon mensen knuffelen, troosten en 
echt samenzijn. Dat zou echt buitengewoon zijn!

Buitengewoon!

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

REGIO - De lockdown is verlengd tot 15 
maart. De Bibliotheek blijft open voor 
het afhalen van reserveringen en terug-
brengen van materialen. Boeken opha-
len kan op afspraak. Boeken inleveren 
kan in Bergeijk, Bladel, Budel, Eersel, 
Oirschot, Reusel en Valkenswaard op 
dinsdag en donderdag van 11.00 tot 
13.00 uur. In Hapert op woensdag tus-
sen 13.30 en 15.30 uur. 

De inleverdatum van alle materialen is ver-
lengd tot 22 maart. De Bibliotheek vraagt 
iedereen de boeken zo mogelijk toch in te 
leveren, zodat andere leden ze ook weer 
kunnen lenen. Op deze website vind je 
meer informatie over lenen en inleveren: 
www.bibliotheekdekempen.nl/corona

Online cursussen en lezingen
De Bibliotheek heeft een steeds breder 
aanbod (gratis) online activiteiten, waarbij 
iedereen welkom is. Speciaal voor ouders 
staat er in maart een lezing over balans vin-
den voor toekomstige en kersverse moe-
ders, een brainstormsessie over leesplezier 
en leesbevordering bij kinderen, een lezing 
babygebaren en een webinar over media-
opvoeding op de agenda. Ook een lezing 
over leven zonder geldzorgen, een inter-
view met schrijfster Esther Gerritsen, een 
online PubQuiz, een lezing over technische 
hulpmiddelen bij dementie en een lezing 
over leven zonder geldzorgen zijn te vol-
gen. Om deel te nemen aan deze lezingen 
hoef je geen lid te zijn van de Bibliotheek. 

Kijk voor het hele programma op: www.
bibliotheekdekempen.nl/activiteiten. Wil je 
zelf een online lezing geven? Ook dat kan. 
Kijk op www.bibliotheekdekempen.nl/ken-
nismakers

Online spreekuren
De Bibliotheek heeft verschillende gratis 
online spreekuren. Zo kunnen ouders en 
kinderen voor persoonlijk advies en lees-
tips terecht bij het online BoekStart con-
sult (voor 0 tot 4 jaar) en bij Dokter Lees-
plezier (vanaf 5 jaar). Iedereen die vragen 
heeft over omgaan met digitale media, 
zoals beeldbellen, sociale media, online 
zaken met de overheid regelen, kan te-
recht bij DigiHulp. Je hoeft geen lid te zijn 
van de Bibliotheek om hier aan deel te 
nemen. Kijk voor het hele programma op:  
www.bibliotheekdekempen.nl/activiteiten. 
Bibliotheekleden kunnen ook ruim 160 gra-
tis online cursussen volgen, aangeboden 
door Soofos en GoodHabitz. Wil je lid wor-
den? Dat kan ook in deze periode eenvou-
dig via de website.

Lenen en leren bij de Bibliotheek in coronatijden

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl
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Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

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

Zoekt u een betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis?

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

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

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

bij ons binnen.

www.garagehuijbregts.nl

Op Weg

“DÉ FORD-SPECIALIST VAN DE KEMPEN”

DÉ FORD-SPECIALIST

VAN DE KEMPEN

Wilhelminalaan 3 - Vessem  |  WWW.PVANDEVEN.NL 

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem  •  Tel. 0497-591766
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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!

 Hoofdstraat 5 - Hoogeloon -  tel. 0497 - 382319 / 681394
 www.autocarejanvanrooy.nl

CITROEN C1, 5 DRS, AIRCO ZWART 2013 5450,00
DAIHATSU TERIOS 1.5 RWD, AIRCO ZWART 2008 7250,00
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2650,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 POA
OPEL COMBO 1.3 CDI, VAN WIT 2010 3750,00
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC GRIJS 2010 POA                  
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI ZILVER 2004 1750,00 
TOYOTA COROLLA VERSO VAN 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA YARIS 1.3I, 5 DRS GRIJS 2005 POA
TOYOTA YARIS 1.0I, 5 DRS GRIJS 2010 POA

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

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

Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

VAKGARAGE
MINK

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

Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.
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 Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje zodat op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die 
getallen één keer voorkomen. Veel succes!

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 9

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

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

5 7 9
9 1 6 5 6 5

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

4 1 6 9 4 1
4 6 2 5 4

2 7 3 7 2 8 7
5 1

5 6
1 8

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

5 6 9 4 4 9
6 5 3 8 7 5 9

3 6 5 4 4
4 9 5 2 6 4

6 4 3
6 8 7 4 2 9 5

2 7 6 9 9 2

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 9

"C
ontrariw

ise," continued Tw
eedledee, "if it w

as so, it m
ight be, and if

it w
ere so, it w

ould be; but as it isn't, it ain't. That's logic!"
-- Lew

is C
arroll

4 9 6
8 4 9 6

6 7
4
2 1 5 3

2
5 7

5 3 8 1
1 4 8

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 9

G
o hom

e and stare at the ceiling.

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

7 5
6 8 2 4

1 3
2 5 7 1 3

8 5 4 6
8 7 2

PUZZELEN

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

© www.puzzelpro.nl

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

BOUWEN
BREIMANDJE

DESEM
DRAVER

EIGENDOM
GETAL
HOREN

INBRAAKGEVOELIG
INHAM

KAAKBOT
KOMIEK

KRONKEL
LEPTOSOOM
LISDODDE

MACHO
MELODIE
METRO
MODEL
MORSE
NAJAAR
NIVEAU
OMROEP

OPWEKKEND
PASTOR
PETER
PIXEL

PROGRAM
PYTHON

RAGEBOL
REGEN
RIBBE

SCHUBBEN
SERIE

SJOEMELEN
TEPEL

THERAPEUT
TOASTJE
ULTIEM

VERMOEID
WANBELEID

WEIDE
ZEEHONDENCRÈCHE

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

 Oplossingswoord© www.puzzelpro.nl

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

De winnaar van vorige week is: 

Nicol Daemen uit Casteren

met de oplossing: ‘Een straatje omlopen’

Nicol heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

Thema: Verkeer / Oplossing: EEN STRAATJE OMLOPEN. Antwoorden: A: Gevaar op de weg   B: Slaapwandelaar   C: Geluk bij een ongeluk   

D: Stadslicht   E: Het spoor bijster zijn  F: Voetgangersbrug   G: Klapband   H: Milieustraat   I: Er is geen weg terug   J: Het Stuivertje  K: Woon-

werkverkeer   L: Filevorming   M: Automaat   N: Boemeltrein  O: Arrestatiegolf   P: Beren op de weg   Q: Doorgaand verkeer   R: Utrecht Centraal

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - We zitten te veel thuis, achter 
een scherm. We komen te weinig buiten 
en bewegen te weinig. Soms kunnen 
we daar niets aan doen omdat we nu  
eenmaal thuis moeten werken of  
achter de laptop ‘naar school’ moe-
ten. Dat er te weinig bewogen wordt, is 
een doorn in het oog van gymdocenten 
Kim Goovaerts en Thed van de Kerkhof 
van het Pius X-College. Zij verzonnen 
de ‘Strava-challenge’ die vorige week  
ludiek afgetrapt werd.

Bewegen is goed
“Leerlingen komen al maanden niet naar 
school en de sportverenigingen waren tot 
voor kort ook gesloten”, vertelt Thed. “Die 
paar momenten dat er in groepsverband 
werd gesport waren helemaal weggevallen 
en dat is niet goed. Bewegen is goed, om 
meerdere redenen en vooral in deze tijd is 
afleiding heel belangrijk. Jongeren moeten 
een reden hebben om achter dat scherm 
vandaan te komen. De gymlessen gaan 
niet door maar om ons heen zien we dat 
er bijvoorbeeld meer gewandeld wordt. 
Daar hebben we op ingehaakt met deze 
Strava-challenge. We hopen dat veel leer-
lingen en collega’s mee gaan doen maar 
vooral hopen we dat we een aanzet heb-
ben gegeven om méér te gaan bewegen.” 

Teamverband
De Strava-challenge is eigenlijk heel een-
voudig. Thed: “Je hoeft alleen de app op 
je telefoon te installeren en aan te zet-
ten, elke keer dat je gaat bewegen. Wel-
ke beweging je gaat doen, is niet zo van 
belang; een rondje met de hond telt al als 
beweging maar ga je skeeleren, fietsen of 
wandelen, dat maakt niks uit: áls je maar 
beweegt. Om de leerlingen extra te moti-
veren hebben we er een challenge van ge-
maakt. De bedoeling is dat leerlingen en 
docenten zich in teamverband aansluiten 
en alle beweegminuten bij elkaar optellen. 
Op die manier komt er straks een winnend 
team uit en dat team wint een leuke prijs. 
De grootte van de teams maakt niet uit, 
hoe meer hoe beter, zou je kunnen zeg-
gen want alle beweegminuten worden bij 
elkaar opgeteld. Ik zou tegen leerlingen 
willen zeggen: probeer docenten en mede-
werkers van de school in je team te krijgen 
waarvan je weet dat ze veel wandelen of 
fietsen.” 

Mentor
Katja Dautzenberg is mentor van een groep 
eerstejaars en ook zij is begonnen aan de 
challenge. “Voor mij is de challenge vooral 
om die app aan de praat te krijgen en alles 
goed te registreren”, lacht ze. “Lopen en 
meer bewegen doe ik al een poosje. Ik ben 

er om gezondheidsredenen mee begon-
nen en ik heb positief resultaat ervaren. Ik 
heb mijn mentorklas gevraagd aan te slui-
ten bij deze challenge en we zijn begon-
nen. Het is leuk om elkaar te stimuleren 
en elkaar complimenten te geven. Wat het 
mooie is aan deze manier van bewegen 
dat we het individueel kunnen doen en dus 
de benodigde afstand bewaren maar tóch 
samen bezig zijn. Het groepsgevoel is het 
ding wat de leerlingen – en ikzelf trouwens 
ook – enorm missen in deze coronatijd.” 

Officiële aftrap
Op 24 februari werd de Strava-challenge 
officieel afgetrapt met een estafette. Thed: 
“De docenten uit de gymsectie, aangevuld 
met een aantal collega’s en leerlingen heb-
ben tal van manieren laten zien waarop 
je kilometers kunt maken. Op een route 
rondom het Pius X-College werd skeele-
rend, wandelend, fietsend, steppend maar 
ook voetballend en met een hockeystick 
overspelend een estafette afgelegd,  
uiteraard gevolgd en vastgelegd door Pius 
X-TV.” Eenmaal terug op school staat Pic-
colo op de deelnemers te wachten met 
een heerlijk ijsje. “Het wordt door de direc-
tie ook goed opgepakt”, vindt Thed. “Alle 
initiatieven om leerlingen en docenten te 
verbinden zijn welkom, vandaar dat rector 
Maarten de Veth een stukje meeliep in de 
estafette.”

Samenwerking
Thed: “Wat ontzettend goed is om te zien, 
is dat de collega’s van Beweegteam de 
Kempen zich hebben aangesloten. Zij ver-
zorgen als combinatiefunctionarissen de 
gymlessen op de basisscholen in de Kem-
pen en organiseren Click: het naschoolse 
sportaanbod voor basisschoolleerlingen. 
Voor leerlingen van groep 8, die midden in 
het proces van de overstap naar het mid-
delbaar zitten, is het een mooie manier om 
alvast een stukje aansluiting te vinden met 
het Pius X-College. Mooi dat deze samen-
werking is ontstaan.”

Prijzen
Organisatoren van de Strava-challenge 
hebben inmiddels al veel aanmeldingen 
gekregen en zien dat er meer bewogen 
wordt. “Ons doel is nu al bereikt maar nog 
mooier is het als leerlingen straks, als de 
scholen weer open zijn, een extra stukje 
beweging erin houden. Dat kan óp school 
al via ScoolSport, het naschoolse sport-
aanbod van het Pius X-College maar dat 
mag ook gewoon op eigen initiatief.” Wie 
meedoet aan de challenge maakt elke 
week kans op een prijs. Thed: “We delen 
elke week iets uit aan degene die het ver-
dient. Dat hoeft niet perse degene te zijn 
die de meeste beweegminuten heeft ge-
maakt, het kan ook iemand zijn die na een 

blessure weer begonnen is met sporten of 
die een bijzondere manier van bewegen 
promoot. Aan het eind van de Strava-chal-
lenge – kort voor het begin van de meiva-
kantie – wordt het winnende team bekend-
gemaakt. Tot die tijd kun je altijd aansluiten 
bij een team of zelf een team aanmelden 
bij ons.”

Vervolg
Als het aan het enthousiasme van de  
gymsectie van het Pius X-College, de 
combinatiefunctionarissen van Beweeg-
team de Kempen of de deelnemers aan 
de Strava-challenge ligt, krijgt dit initiatief 
zeker een vervolg.

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

Ook last van de laagstaande zon? 
Ontvang nu een GRATIS ZONNEBRIL 

op sterkte bij aankoop van een nieuwe bril*

* Vraag naar de voorwaarden. Actie geldig t/m 31 maart 2021

Méér bewegen met de Strava-challenge
Leerlingen en medewerkers Pius X-College sporten individueel in teamverband

Thed: “Bewegen is goed, om meerdere redenen en vooral in deze tijd is afleiding heel 
belangrijk. Jongeren moeten een reden hebben om achter dat scherm vandaan te ko-
men. De gymlessen gaan niet door maar om ons heen zien we dat er bijvoorbeeld meer 
gewandeld wordt. Daar hebben we op ingehaakt met deze Strava-challenge. We hopen 
dat veel leerlingen en collega’s mee gaan doen maar vooral hopen we dat we een aanzet 
hebben gegeven om méér te gaan bewegen.”

SPORTIEF
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Bouvier 
Acco

Johan heeft zijn 
eigen bedrijf in HR- 
en verzuimsupport

Helemaal klaar is het huis nog niet maar 
Johan en Anita de Kort zijn dolblij met 
hun nieuwe woning. Die er overigens 
uitziet alsof er op die plek al 200 jaar deze 
boerderij staat. Precies geworden zoals ze 
voor ogen hadden, in de stijl van vroeger 
met alle gemakken van de huidige tijd. De 
keuken komt van De Houtwinkel en is alles 
behalve standaard.

Gemoedelijk
Johan houdt van gezelligheid, sfeer 
en gemoedelijkheid. Dat zie je terug 
in de inrichting van zijn kantoor. “Als 
ik gesprekken moet voeren, doe ik dat 
het liefst in een rustige en vertrouwde 
omgeving. Mijn kantoren zijn uitgerust 
met meubels uit vroeger jaren.” Anita is 
meer van de moderne inrichting. “Toen we 
in ons vorige huis gingen wonen – in de 
Gozelinusbocht – mocht ik van Johan de 
inrichting doen”, vertelt ze. “Maar hij zei 
er wel bij dat áls we ooit een nieuw huis 
gingen bouwen, hij zich zou richten op de 
styling. Dat is gebeurd. Ons vorige huis 
was modern, strak en wit. Van mij mocht 
onze bouvier Acco niet eens binnen omdat 
ik dan altijd naar een vieze vloer zat te 
kijken. Toen we dit huis gingen bouwen en 
ik zag wat Johan voor ogen had, was ik een 
beetje huiverig maar gaandeweg ben ik het 
prachtig gaan vinden, vooral de keuken. Ik 
begrijp wat Johan bedoeld heeft. Er was 
soms wat strijd over de inrichting maar nu 
het bijna klaar is en ik zie wat de stijl is, ben 
ik erg blij.”

Energie
Energie is belangrijk in het leven van 
Anita en Johan. Energie die Anita soms 
ontbreekt; een aantal jaren geleden werd 
ze ziek en nog altijd is haar energieniveau 
niet op het pijl waarop het ooit was. “Ik 
moet goed doseren door de dag heen. Het 
inrichten van je nieuwe huis is natuurlijk 
wel inspirerend, al kan ik nu natuurlijk niet 

uitgebreid gaan shoppen.” Dat lost Yara 
van De Houtwinkel spontaan op. Voor de 
styling van de foto van de keuken, heeft ze 
een krat met accessoires meegenomen die 
heel erg in de smaak vallen bij Anita. “Stuur 
me een factuur maar laat die spullen hier”, 
lacht Anita die helemaal blij wordt van 
de aanvulling op de bak uien die op het 
aanrecht stond. Johan keurt de accessoires 
goed en vertelt waar hij energie van krijgt: 
“Van mijn werk en mijn collega’s maar ook 
van dit huis: het ademt de sfeer uit die ik 
zocht, de details kloppen, alles is in balans 
en daar word ik gelukkig van.”

Zoektocht
Johan en Anita kunnen uren vertellen 
over de zoektocht naar materialen. “Ik ben 
geboren in een café”, vertelt Johan. “Hoe 
mooi is het dat ik uiteindelijk via Marktplaats 
een bar vond van ruim zeventig jaar oud? 
Daar gaan we in het bijgebouw iets moois 
mee doen. Onze Mies is samen met zijn 
maten een bartafel aan het maken en ik 

denk dat Merel er met haar vriendengroep 
ook regelmatig gebruik van gaat maken. Ik 
zie ons met vrienden of familie gezellig in 
de keuken zitten, wijntje en lekker hapje 
erbij. Ons hele terrein straalt een gevoel 
van welkom uit, voor onszelf, onze families 
en vrienden maar ook voor zakenrelaties. 
Daar draait het toch om in het leven: sámen 
zijn? 

Authentiek
“Stad en land hebben we afgelopen voor 
bouwmaterialen want niets is standaard. 
Dat geldt zeker ook voor de keuken. 
Toen we eenmaal hadden bedacht wat 
we wilden, kregen we dat bij geen enkele 
keukenverkoper uitgelegd. Of ze hadden 
de materialen niet of ze begrepen écht 
niet wat we bedoelden. Tot iemand ons 
naar De Houtwinkel stuurde en we met 
Stijn in contact kwamen. Hij begreep het 
direct én kon het leveren. Echt oud hout 
met gemetselde tussenschotten en een 
betonnen aanrechtblad. Ik moet eerlijk 

zeggen dat ik nooit had bedacht dat we deze 
keuken bij De Houtwinkel zouden vinden. 
Zo zie je maar: je moet soms verder kijken 
dan je neus lang is. ”De keuken ziet eruit 
alsof deze tweehonderd jaar oud is maar 
de apparatuur verraadt dat alle moderne 
gemakken geïntegreerd zijn. Anita: “De 
Houtwinkel heeft laten zien dat oud – het 
gebruikte hout van de deurtjes is écht 
oud – en nieuw heel goed samengaan. De 
keuken past precies in onze visie en draagt 
bij aan de authentieke sfeer die we voor 
ogen hadden met dit huis.”

VAN MODERN 
NAAR AUTHENTIEK

JOHAN EN ANITA DE KORT VONDEN

HUN AUTHENTIEKE KEUKEN BIJ DE HOUTWINKEL
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Bouvier 
Acco

Johan heeft zijn 
eigen bedrijf in 
verzuimsupport

Helemaal klaar is het huis nog niet maar 
Johan en Anita de Kort zijn dolblij met 
hun nieuwe woning. Die er overigens 
uitziet alsof er op die plek al 200 jaar deze 
boerderij staat. Precies geworden zoals ze 
voor ogen hadden, in de stijl van vroeger 
met alle gemakken van de huidige tijd. De 
keuken komt van De Houtwinkel en is alles 
behalve standaard.

Gemoedelijk
Johan houdt van gezelligheid, sfeer 
en gemoedelijkheid. Dat zie je terug 
in de inrichting van zijn kantoor. “Als 
ik gesprekken moet voeren, doe ik dat 
het liefst in een rustige en vertrouwde 
omgeving. Mijn kantoren zijn uitgerust 
met meubels uit vroeger jaren.” Anita is 
meer van de moderne inrichting. “Toen we 
in ons vorige huis gingen wonen – in de 
Gozelinusbocht – mocht ik van Johan de 
inrichting doen”, vertelt ze. “Maar hij zei 
er wel bij dat áls we ooit een nieuw huis 
gingen bouwen, hij zich zou richten op de 
styling. Dat is gebeurd. Ons vorige huis 
was modern, strak en wit. Van mij mocht 
onze bouvier Acco niet eens binnen omdat 
ik dan altijd naar een vieze vloer zat te 
kijken. Toen we dit huis gingen bouwen en 
ik zag wat Johan voor ogen had, was ik een 
beetje huiverig maar gaandeweg ben ik het 
prachtig gaan vinden, vooral de keuken. Ik 
begrijp wat Johan bedoeld heeft. Er was 
soms wat strijd over de inrichting maar nu 
het bijna klaar is en ik zie wat de stijl is, ben 
ik erg blij.”

Energie
Energie is belangrijk in het leven van 
Anita en Johan. Energie die Anita soms 
ontbreekt; een aantal jaren geleden werd 
ze ziek en nog altijd is haar energieniveau 
niet op het pijl waarop het ooit was. “Ik 
moet goed doseren door de dag heen. Het 
inrichten van je nieuwe huis is natuurlijk 
wel inspirerend, al kan ik nu natuurlijk niet 

uitgebreid gaan shoppen.” Dat lost Yara 
van De Houtwinkel spontaan op. Voor de 
styling van de foto van de keuken, heeft ze 
een krat met accessoires meegenomen die 
heel erg in de smaak vallen bij Anita. “Stuur 
me een factuur maar laat die spullen hier”, 
lacht Anita die helemaal blij wordt van 
de aanvulling op de bak uien die op het 
aanrecht stond. Johan keurt de accessoires 
goed en vertelt waar hij energie van krijgt: 
“Van mijn werk en mijn collega’s maar ook 
van dit huis: het ademt de sfeer uit die ik 
zocht, de details kloppen, alles is in balans 
en daar word ik gelukkig van.”

Zoektocht
Johan en Anita kunnen uren vertellen 
over de zoektocht naar materialen. “Ik ben 
geboren in een café”, vertelt Johan. “Hoe 
mooi is het dat ik uiteindelijk via Marktplaats 
een bar vond van ruim zeventig jaar oud? 
Daar gaan we in het bijgebouw iets moois 
mee doen. Onze Mies is samen met zijn 
maten een bartafel aan het maken en ik 

denk dat Merel er met haar vriendengroep 
ook regelmatig gebruik van gaat maken. Ik 
zie ons met vrienden of familie gezellig in 
de keuken zitten, wijntje en lekker hapje 
erbij. Ons hele terrein straalt een gevoel 
van welkom uit, voor onszelf, onze families 
en vrienden maar ook voor zakenrelaties. 
Daar draait het toch om in het leven: sámen 
zijn? 

Authentiek
“Stad en land hebben we afgelopen voor 
bouwmaterialen want niets is standaard. 
Dat geldt zeker ook voor de keuken. 
Toen we eenmaal hadden bedacht wat 
we wilden, kregen we dat bij geen enkele 
keukenverkoper uitgelegd. Of ze hadden 
de materialen niet of ze begrepen écht 
niet wat we bedoelden. Tot iemand ons 
naar De Houtwinkel stuurde en we met 
Stijn in contact kwamen. Hij begreep het 
direct én kon het leveren. Echt oud hout 
met gemetselde tussenschotten en een 
betonnen aanrechtblad. Ik moet eerlijk 

zeggen dat ik nooit had bedacht dat we deze 
keuken bij De Houtwinkel zouden vinden. 
Zo zie je maar: je moet soms verder kijken 
dat je neus lang is. ”De keuken ziet eruit 
alsof deze tweehonderd jaar oud is maar 
de apparatuur verraadt dat alle moderne 
gemakken geïntegreerd zijn. Anita: “De 
Houtwinkel heeft laten zien dat oud – het 
gebruikte hout van de deurtjes is écht 
oud – en nieuw heel goed samengaan. De 
keuken past precies in onze visie en draagt 
bij aan de authentieke sfeer die we voor 
ogen hadden met dit huis.”

VAN MODERN VAN MODERN 
NAAR AUTHENTIEKNAAR AUTHENTIEK

JOHAN EN ANITA DE KORT VONDEN

HUN AUTHENTIEKE KEUKEN BIJ DE HOUTWINKEL

INTERIEURINTERIEURINTERIEUR
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Bouvier 
Acco

Johan heeft zijn 
eigen bedrijf in HR- 
en verzuimsupport

Helemaal klaar is het huis nog niet maar 
Johan en Anita de Kort zijn dolblij met 
hun nieuwe woning. Die er overigens 
uitziet alsof er op die plek al 200 jaar deze 
boerderij staat. Precies geworden zoals ze 
voor ogen hadden, in de stijl van vroeger 
met alle gemakken van de huidige tijd. De 
keuken komt van De Houtwinkel en is alles 
behalve standaard.

Gemoedelijk
Johan houdt van gezelligheid, sfeer 
en gemoedelijkheid. Dat zie je terug 
in de inrichting van zijn kantoor. “Als 
ik gesprekken moet voeren, doe ik dat 
het liefst in een rustige en vertrouwde 
omgeving. Mijn kantoren zijn uitgerust 
met meubels uit vroeger jaren.” Anita is 
meer van de moderne inrichting. “Toen we 
in ons vorige huis gingen wonen – in de 
Gozelinusbocht – mocht ik van Johan de 
inrichting doen”, vertelt ze. “Maar hij zei 
er wel bij dat áls we ooit een nieuw huis 
gingen bouwen, hij zich zou richten op de 
styling. Dat is gebeurd. Ons vorige huis 
was modern, strak en wit. Van mij mocht 
onze bouvier Acco niet eens binnen omdat 
ik dan altijd naar een vieze vloer zat te 
kijken. Toen we dit huis gingen bouwen en 
ik zag wat Johan voor ogen had, was ik een 
beetje huiverig maar gaandeweg ben ik het 
prachtig gaan vinden, vooral de keuken. Ik 
begrijp wat Johan bedoeld heeft. Er was 
soms wat strijd over de inrichting maar nu 
het bijna klaar is en ik zie wat de stijl is, ben 
ik erg blij.”

Energie
Energie is belangrijk in het leven van 
Anita en Johan. Energie die Anita soms 
ontbreekt; een aantal jaren geleden werd 
ze ziek en nog altijd is haar energieniveau 
niet op het pijl waarop het ooit was. “Ik 
moet goed doseren door de dag heen. Het 
inrichten van je nieuwe huis is natuurlijk 
wel inspirerend, al kan ik nu natuurlijk niet 

uitgebreid gaan shoppen.” Dat lost Yara 
van De Houtwinkel spontaan op. Voor de 
styling van de foto van de keuken, heeft ze 
een krat met accessoires meegenomen die 
heel erg in de smaak vallen bij Anita. “Stuur 
me een factuur maar laat die spullen hier”, 
lacht Anita die helemaal blij wordt van 
de aanvulling op de bak uien die op het 
aanrecht stond. Johan keurt de accessoires 
goed en vertelt waar hij energie van krijgt: 
“Van mijn werk en mijn collega’s maar ook 
van dit huis: het ademt de sfeer uit die ik 
zocht, de details kloppen, alles is in balans 
en daar word ik gelukkig van.”

Zoektocht
Johan en Anita kunnen uren vertellen 
over de zoektocht naar materialen. “Ik ben 
geboren in een café”, vertelt Johan. “Hoe 
mooi is het dat ik uiteindelijk via Marktplaats 
een bar vond van ruim zeventig jaar oud? 
Daar gaan we in het bijgebouw iets moois 
mee doen. Onze Mies is samen met zijn 
maten een bartafel aan het maken en ik 

denk dat Merel er met haar vriendengroep 
ook regelmatig gebruik van gaat maken. Ik 
zie ons met vrienden of familie gezellig in 
de keuken zitten, wijntje en lekker hapje 
erbij. Ons hele terrein straalt een gevoel 
van welkom uit, voor onszelf, onze families 
en vrienden maar ook voor zakenrelaties. 
Daar draait het toch om in het leven: sámen 
zijn? 

Authentiek
“Stad en land hebben we afgelopen voor 
bouwmaterialen want niets is standaard. 
Dat geldt zeker ook voor de keuken. 
Toen we eenmaal hadden bedacht wat 
we wilden, kregen we dat bij geen enkele 
keukenverkoper uitgelegd. Of ze hadden 
de materialen niet of ze begrepen écht 
niet wat we bedoelden. Tot iemand ons 
naar De Houtwinkel stuurde en we met 
Stijn in contact kwamen. Hij begreep het 
direct én kon het leveren. Echt oud hout 
met gemetselde tussenschotten en een 
betonnen aanrechtblad. Ik moet eerlijk 

zeggen dat ik nooit had bedacht dat we deze 
keuken bij De Houtwinkel zouden vinden. 
Zo zie je maar: je moet soms verder kijken 
dan je neus lang is. ”De keuken ziet eruit 
alsof deze tweehonderd jaar oud is maar 
de apparatuur verraadt dat alle moderne 
gemakken geïntegreerd zijn. Anita: “De 
Houtwinkel heeft laten zien dat oud – het 
gebruikte hout van de deurtjes is écht 
oud – en nieuw heel goed samengaan. De 
keuken past precies in onze visie en draagt 
bij aan de authentieke sfeer die we voor 
ogen hadden met dit huis.”

VAN MODERN VAN MODERN 
NAAR AUTHENTIEKNAAR AUTHENTIEK

JOHAN EN ANITA DE KORT VONDEN

HUN AUTHENTIEKE KEUKEN BIJ DE HOUTWINKEL

INTERIEURINTERIEURINTERIEUR
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Bouvier 
Acco

Johan heeft zijn 
eigen bedrijf in 
verzuimsupport

Helemaal klaar is het huis nog niet maar 
Johan en Anita de Kort zijn dolblij met 
hun nieuwe woning. Die er overigens 
uitziet alsof er op die plek al 200 jaar deze 
boerderij staat. Precies geworden zoals ze 
voor ogen hadden, in de stijl van vroeger 
met alle gemakken van de huidige tijd. De 
keuken komt van De Houtwinkel en is alles 
behalve standaard.

Gemoedelijk
Johan houdt van gezelligheid, sfeer 
en gemoedelijkheid. Dat zie je terug 
in de inrichting van zijn kantoor. “Als 
ik gesprekken moet voeren, doe ik dat 
het liefst in een rustige en vertrouwde 
omgeving. Mijn kantoren zijn uitgerust 
met meubels uit vroeger jaren.” Anita is 
meer van de moderne inrichting. “Toen we 
in ons vorige huis gingen wonen – in de 
Gozelinusbocht – mocht ik van Johan de 
inrichting doen”, vertelt ze. “Maar hij zei 
er wel bij dat áls we ooit een nieuw huis 
gingen bouwen, hij zich zou richten op de 
styling. Dat is gebeurd. Ons vorige huis 
was modern, strak en wit. Van mij mocht 
onze bouvier Acco niet eens binnen omdat 
ik dan altijd naar een vieze vloer zat te 
kijken. Toen we dit huis gingen bouwen en 
ik zag wat Johan voor ogen had, was ik een 
beetje huiverig maar gaandeweg ben ik het 
prachtig gaan vinden, vooral de keuken. Ik 
begrijp wat Johan bedoeld heeft. Er was 
soms wat strijd over de inrichting maar nu 
het bijna klaar is en ik zie wat de stijl is, ben 
ik erg blij.”

Energie
Energie is belangrijk in het leven van 
Anita en Johan. Energie die Anita soms 
ontbreekt; een aantal jaren geleden werd 
ze ziek en nog altijd is haar energieniveau 
niet op het pijl waarop het ooit was. “Ik 
moet goed doseren door de dag heen. Het 
inrichten van je nieuwe huis is natuurlijk 
wel inspirerend, al kan ik nu natuurlijk niet 

uitgebreid gaan shoppen.” Dat lost Yara 
van De Houtwinkel spontaan op. Voor de 
styling van de foto van de keuken, heeft ze 
een krat met accessoires meegenomen die 
heel erg in de smaak vallen bij Anita. “Stuur 
me een factuur maar laat die spullen hier”, 
lacht Anita die helemaal blij wordt van 
de aanvulling op de bak uien die op het 
aanrecht stond. Johan keurt de accessoires 
goed en vertelt waar hij energie van krijgt: 
“Van mijn werk en mijn collega’s maar ook 
van dit huis: het ademt de sfeer uit die ik 
zocht, de details kloppen, alles is in balans 
en daar word ik gelukkig van.”

Zoektocht
Johan en Anita kunnen uren vertellen 
over de zoektocht naar materialen. “Ik ben 
geboren in een café”, vertelt Johan. “Hoe 
mooi is het dat ik uiteindelijk via Marktplaats 
een bar vond van ruim zeventig jaar oud? 
Daar gaan we in het bijgebouw iets moois 
mee doen. Onze Mies is samen met zijn 
maten een bartafel aan het maken en ik 

denk dat Merel er met haar vriendengroep 
ook regelmatig gebruik van gaat maken. Ik 
zie ons met vrienden of familie gezellig in 
de keuken zitten, wijntje en lekker hapje 
erbij. Ons hele terrein straalt een gevoel 
van welkom uit, voor onszelf, onze families 
en vrienden maar ook voor zakenrelaties. 
Daar draait het toch om in het leven: sámen 
zijn? 

Authentiek
“Stad en land hebben we afgelopen voor 
bouwmaterialen want niets is standaard. 
Dat geldt zeker ook voor de keuken. 
Toen we eenmaal hadden bedacht wat 
we wilden, kregen we dat bij geen enkele 
keukenverkoper uitgelegd. Of ze hadden 
de materialen niet of ze begrepen écht 
niet wat we bedoelden. Tot iemand ons 
naar De Houtwinkel stuurde en we met 
Stijn in contact kwamen. Hij begreep het 
direct én kon het leveren. Echt oud hout 
met gemetselde tussenschotten en een 
betonnen aanrechtblad. Ik moet eerlijk 

zeggen dat ik nooit had bedacht dat we deze 
keuken bij De Houtwinkel zouden vinden. 
Zo zie je maar: je moet soms verder kijken 
dat je neus lang is. ”De keuken ziet eruit 
alsof deze tweehonderd jaar oud is maar 
de apparatuur verraadt dat alle moderne 
gemakken geïntegreerd zijn. Anita: “De 
Houtwinkel heeft laten zien dat oud – het 
gebruikte hout van de deurtjes is écht 
oud – en nieuw heel goed samengaan. De 
keuken past precies in onze visie en draagt 
bij aan de authentieke sfeer die we voor 
ogen hadden met dit huis.”

VAN MODERN VAN MODERN 
NAAR AUTHENTIEKNAAR AUTHENTIEK

JOHAN EN ANITA DE KORT VONDEN

HUN AUTHENTIEKE KEUKEN BIJ DE HOUTWINKEL
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uitgelegd.’’
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Voor alles aan en rondom uw huis kunt u bij ons terecht. We geven deskundig 
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zorgen we voor vakkundige montage. Zo nemen we u alle zorg uit handen!

Bouvier 
Acco
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verzuimsupport
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

NL-Alert ontvangen? 
Wees alert
De overheid zet NL-Alert steeds vaker in bij een 
noodsituatie. Bijvoorbeeld bij een grote brand. 
Ook in Noord-Brabant wordt het alarmmiddel 
regelmatig ingezet. Ontvangt u een NL-Alert? Lees 
het bericht meteen, kom in actie en help anderen. 

8 op de 10 mensen waardeert het wanneer een 
NL-Alert wordt ingezet bij een incident in hun 
omgeving, blijkt uit onderzoek. Bijna driekwart 
(73%) vindt het daarnaast terecht als zij een 
NL-Alert ontvangen. Ook komen veel mensen in 
actie als zij een NL-Alert ontvangen. Bij een grote 
brand sluiten zij ramen en deuren en zetten ze de 
mechanische ventilatie uit. Ook informeren zij hun 
directe omgeving zoals buren, vrienden of familie. 
Bijvoorbeeld via de groepsapp van de buurt.

Rookoverlast* 
Bouwvakker Alex was nog maar een uurtje aan het 
werk toen hij een brandlucht rook. Alex: “Een paar 
minuten later ontving ik een NL-Alert over een 
grote brand in de buurt. Mijn collega’s en ik 
volgden meteen het advies op en gingen de 
bouwkeet in. We sloten de ramen en deuren en 
zetten de ventilatie uit. Ook belde ik mijn vrouw 
om hetzelfde te doen. Om de tijd door te brengen, 
legden we maar een kaartje. Na twee uur 
ontvingen we bericht dat de situatie onder 
controle was en konden we weer aan de slag.”

Zo ontvangt u een NL-Alert
U ontvangt de NL-Alert op uw mobiel. Hiervoor 
hoeft u niets te doen. Als er een NL-Alert op uw 
mobiel binnenkomt, hoort u een hard en 
doordringend alarmgeluid. Dat klinkt anders dan 
een normaal bericht. 
Ook ziet u de NL-Alert op steeds meer digitale 
reclameschermen en digitale 
reisinformatieschermen van het openbaar vervoer.

Wees alert bij een NL-Alert
NL-Alert waarschuwt en informeert u over 
noodsituaties, bijvoorbeeld bij een grote brand, 
gifwolk of noodweer. In een NL-Alert staat wat er 
aan de hand is, wat u moet doen en waar u meer 
informatie kunt vinden. Ziet u een NL-Alert? Lees 
het meteen, kom in actie en help anderen.

Over de campagne
De campagne ‘Wees alert bij een NL-Alert” is tot 
en met 21 maart te zien op TV en online media. 
Voor meer informatie over NL-Alert kijkt u op 
nl-alert.nl. 

*fictief verhaal

Tweede Kamerverkiezing 2021
Maatregelen in het stemlokaal

Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op 
de dag dat u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar 
het stemlokaal. U kunt via de achterkant van uw stempas iemand 
machtigen om uw stem uit te brengen.

Woensdag
17 maart van 
07.30-21.00 uur.

Maandag 15 en dinsdag 16 
maart van 07.30-21.00 uur,  
vooral voor risicogroepen.

15/3

16/3
17/3

stemElke teltKijk op www.elkestemtelt.nl of 
op de website van uw gemeente.

Meer informatie?

Waar kunt u stemmen in een stemlokaal?
Kijk voor een overzicht van de stemlokalen op de website van uw 
gemeente, of op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Hulp nodig bij het stemmen? 
Hee� u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal? 
Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp.

• Er staat een stembureaulid bij de ingang. Die kijkt of er voldoende ruimte is voor kiezers 
in het stemlokaal, om 1,5 meter afstand te kunnen houden. 

• Dit stembureaulid wijst kiezers er ook op dat zij hun handen desinfecteren. 

• In het stemlokaal is aangegeven hoe kiezers moeten lopen om 1,5 meter afstand te houden.

• Kiezers dragen een mondkapje.

• Stembureauleden dragen mondkapjes en indien nodig wegwerphandschoenen.

• Stembureauleden waaraan de kiezer de stempas afgee�, het ID-bewijs toont en waarvan 
de kiezer een stembiljet en potlood krijgt, zi�en achter een kuchscherm.

• Kiezers tonen het ID-bewijs voor het kuchscherm.

• Stempotloden worden gereinigd na elk gebruik of de kiezer ontvangt een nieuw potlood.

• Stemhokjes en andere contactpunten (deurklinken, deurposten, etc.) worden elk half uur
schoongemaakt.

• Kiezers kunnen ook bij de uitgang hun handen desinfecteren.

.
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Overzicht stemlokalen

Op woensdag 17 maart zijn het verkiezingen voor de 
Tweede Kamer. Dit moet, in verband met het 
coronavirus, natuurlijk wel veilig kunnen gebeuren. De 
gemeente Bladel is daarom al een tijdje bezig met 
voorbereidende maatregelen, want het is belangrijk 
dat u veilig gebruik kunt maken van uw stemrecht.

Verspreid door de gemeente zijn er verschillende 
stemlokalen ingericht. Alle stembureaus zijn geopend 
van 07.30 uur tot 21.00 uur. Een overzicht van de 
locaties van de stemlokalen kunt u vinden op 
bijgevoegde tabel of op onze website via  
www.bladel.nl/verkiezingen. Vergeet niet om uw 
stempas en identiteitsbewijs mee te nemen!
Raakt u uw stempas kwijt, vraag dan persoonlijk een 
vervangende stempas aan. Dit kan op het 
gemeentehuis van gemeente Bladel of digitaal via 
www.bladel.nl tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur.

Coronamaatregelen tijdens de verkiezingen
De maatregelen die de gemeente neemt om het 
stemlokaal coronaproof in te richten zijn als volgt:
•  Ieder stembureaulid zit achter een kuchscherm 

behalve degene die bij de ingang staat, dus alle 
voorzitters zitten achter een (groot) kuchscherm.

•  Stembureauleden zijn verplicht handschoenen, 
mondkapjes (of faceshields) te dragen en om de 
paar uur te wisselen.

•  De stemhokjes worden ieder halfuur 
gedesinfecteerd.

•  Er wordt een ‘coronaproof’ route voor kiezers in het 
stemlokaal ingericht met wegbewijzering.

•  Ook de kiezer is verplicht een mondkapje te dragen.
•  De kiezer desinfecteert de handen bij binnenkomst.
•  Elke kiezer krijgt een rode potlood en mag deze mee 

naar huis nemen.
• De 1,5 meter afstand wordt gehandhaafd. 

Vervroegd stemmen (15 en 16 maart) en 
stemmen per brief
Mensen die zich kwetsbaar voelen, kunnen op 15 en 
16 maart vervroegd stemmen. Op deze twee dagen 
zijn er twee stembureaus open: op het gemeentehuis 
en op Den Tref in Hapert. De stembureaus zijn open 
van 07.30 uur tot 21.00 uur. Bent u 70 jaar of ouder? 
Dan krijgt u van de gemeente Bladel een 
briefstempakket. Wanneer u per brief stemt, hoeft u 
niet naar het stemlokaal te komen. U hoeft dan ook 
niet iemand anders te machtigen. In de bijsluiter bij 
het briefstempakket wordt uitgelegd hoe stemmen 
per brief werkt.

Gezondheidscheck 
U ontvangt, samen met uw stempas, informatie over 
de gezondheidscheck. Voldoet u niet aan de 
gezondheidscheck, dan kunt u zelf niet gaan 
stemmen, maar kunt u wel iemand machtigen om 
voor u te gaan stemmen. Voldoet u wel aan de 
gezondheidscheck, dan kunt u zelf gaan stemmen. 
Volg dan de in het stemlokaal geldende regels over 
afstand en hygiëne op. Kunt u de geldende regels voor 
het betreden van het stemlokaal niet opvolgen, dan 
kan de toegang u worden ontzegd of wordt u 
verzocht het stemlokaal te verlaten. U heeft dan niet 
uw stem uitgebracht. Als u het stemlokaal wilt 
binnengaan, bent u verplicht een mondkapje te 
dragen.

Stemmen bij volmacht: iemand anders gaat 
voor u stemmen 
Bent u op de dag van de stemming niet in de 
gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, vraag 
dan iemand anders uw stem uit te brengen via een 
volmacht. Op de achterzijde van uw stempas vult u de 
naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat 
stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de 

gemeente Bladel woont en ook een stempas heeft 
ontvangen voor deze verkiezing. Belangrijk is dat de 
gemachtigde niet meer dan drie machtigingen heeft 
aangenomen en de volmachtstem(men) gelijktijdig 
met de eigen stem uitbrengt. Het geven van de 
machtiging kan tot en met de dag van de stemming 
zelf. De kiezer die voor u gaat stemmen moet ook een 
kopie van een geldig identiteitsbewijs van u aan de 
voorzitter tonen. 

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente 
Bladel woont maar wel een stempas heeft ontvangen 
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. De hiervoor benodigde 
formulieren kunt u aanvragen bij de afdeling KCC of 
downloaden van onze website. De schriftelijke of 
elektronische aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 
2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn 
ontvangen. De gemachtigde ontvangt daarna het 
volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen kopie van 
uw identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Meer informatie
Meer informatie over hoe de verkiezingen 
georganiseerd worden in de gemeente Bladel kunt u 
vinden op www.bladel.nl/verkiezingen. Informatie 
vanuit de Rijksoverheid over de verkiezingen kunt u 
vinden op www.elkestemtelt.nl.

Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart

Maandag 15 maart 2021 geopend van  
’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur
• Gemeentehuis, Markt 21, Bladel
• Den Tref, Alexanderhof 7, Hapert
Dinsdag 16 maart 2021 geopend van ’s ochtends 
07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur
• Gemeentehuis, Markt 21, Bladel
• Den Tref, Alexanderhof 7, Hapert

Woensdag 17 maart 2021 geopend van  
’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur
• Gemeentehuis, Markt 21, Bladel
• Den Herd*, Emmaplein 4, Bladel
•  Pius X College, achteringang gymzaal via Lange 

Trekken Bladel
• Den Aord, Kerkstraat 33, Casteren
• De Poel, De Hoeve 2, Netersel
• Den Tref, Alexanderhof 7, Hapert

• Café ’t Pleintje, Kerkstraat 51, Hapert 
• D’n Anloôp, Maalderij 3, Hoogeloon
*2 stembureaus

Afgiftepunt briefstemmen: gemeentehuis Bladel
van 10 maart t/m 17 maart

Op 1 maart 2021 treedt de nieuwe versie van de 
subsidieverordening duurzame energie voor particulieren 
in werking. Er is besloten om de verordening aan te 
passen vanwege onduidelijkheden. Er zijn verschillende 
zaken veranderd.

Onafhankelijke goedkeuring type zonneboiler & 
warmtepomp
Het gaat hard met de innovaties in de zonneboilers en 
warmtepompen. Om te blijven garanderen dat de 
apparaten waarop subsidie wordt afgegeven ook 
daadwerkelijk bijdragen aan de reductie van CO2, is er 
besloten om bij subsidieaanvragen van zonneboilers en 
warmtepompen, het typenummer te vergelijken met de 
lijsten van de Rijksoverheid. Deze lijsten zijn opgesteld 
voor de Investeringssubsidie duurzame energie en 
energiebesparing (ISDE) en zijn te vinden op de website 
van de Rijksdienst voor ondernemend Nederland  
(www.rvo.nl/subsidie-en-financieringswijzer/isde/
woningeigenaren). Wanneer het specifieke apparaat op 
de lijst staat, komt de zonneboiler of warmtepomp in 
aanmerking voor de subsidie. De lijsten van de 
Rijksoverheid worden relatief snel aangepast aan de 
nieuwe innovaties. Deze aanpassing aan de 
subsidieverordening zorgt ervoor dat innovatieve 
apparaten in aanmerking komen voor subsidie. 

De subsidieregeling van het Rijk en de de 
subsidieregeling van de gemeente Bladel zijn overigens 

wel twee verschillende regelingen met andere 
voorwaarden en subsidiebedragen.   

Vaststelling subsidieplafond
Op 23 februari 2021 heeft het college van B&W van de 
gemeente Bladel het subsidieplafond van deze 
subsidieregeling vastgesteld op € 500.000,- verdeeld 
over de jaren 2020-2021. Dit betekent dat een 
subsidieaanvraag kan worden afgewezen wanneer het 
budget op is. De subsidieaanvragen worden beoordeeld 
op volgorde van binnenkomst. 

Subsidieaanvragen die worden gedaan wanneer er geen 
geld meer beschikbaar is, komen op een reservelijst 
terecht. Wanneer niet alle aanvragen die een 
subsidietoezegging hebben ontvangen, gebruik maken 
van deze toezegging, wordt er contact opgenomen met 
de personen op de reservelijst. Deze aanvragen kunnen 
dan alsnog in aanmerking komen voor de subsidie. 

Uitvoeren maatregelen pas na afgifte 
subsidietoekenning
De behandeltermijn voor het beoordelen van de 
subsidieaanvraag is 8 weken. Na de beoordeling van de 
aanvraag, ontvangt de aanvrager een 
subsidietoekenning of afwijzing. Pas na de afgifte van de 
subsidietoekenning mogen de maatregelen worden 
geïnstalleerd. 

Vaak wordt een aanvraag enkele dagen voor de 
installatie ingediend. Hiermee loopt de aanvrager een 
financieel risico. Een subsidieaanvraag waarbij de 
maatregelen worden geïnstalleerd vóór de afgifte van de 
subsidietoekenning, wordt vanaf 1 maart afgewezen.   

Veel gemaakte fouten
Er zijn enkele veelvoorkomende fouten die leiden tot een 
afwijzing. Houd daarom goed rekening met de volgende 
voorwaarden:
•  De maatregelen moeten geheel door een daarvoor 

gespecialiseerd bedrijf worden aangebracht. Nu meer 
mensen thuis zijn, zijn er meer aanvragen waarbij er 
geholpen is met het aanbrengen van de maatregelen. 
Bijvoorbeeld door het aanleggen van bedrading of het 
plaatsen van zonnepanelen. Aanvragen waarbij dit is 
gebeurd, worden alsnog afgewezen. 

•  Als het niet lukt om binnen het termijn van  
6 maanden de maatregelen uit te laten voeren, moet 
er tijdig om uitstel worden gevraagd. Dit doet u door 
contact op te nemen met de gemeente.  

Info over subsidieregeling
De subsidieverordening, het aanvraagformulier en 
verdere informatie over de subsidieregeling zijn te 
vinden op de website www.bladel.nl. Voor vragen over 
de procedure of voorwaarden kunt u contact opnemen 
met de gemeente Bladel via (0497) 361 636 of via 
info@bladel.nl.

Nieuwe subsidieverordening duurzame energie 2020-2021



205 maart 2021Subsidie sloop overtollige gebouwen 
buitengebied Bladel
In de loop der jaren is er overtollige bebouwing in het 
buitengebied ontstaan. Dit komt omdat de 
bestemming van deze gebieden is veranderd 
(zogenaamde wegbestemmen), zonder dat sloop van 
de in onbruik geraakte gebouwen heeft 
plaatsgevonden. Veel gebouwen zijn oud, hebben 
beperkte gebruiksmogelijkheden en hebben nog 
asbestdaken. Vaak staan ze op een onlogische plaats 
vanwege de veranderde omstandigheden. Het is dan 
beter om deze gebouwen te slopen. Natuurlijk kost het 
slopen geld, maar het is ook een investering in de 
toekomst. Uw perceel wordt beter bruikbaar en het 
gebruik is officieel goed geregeld. Voor nu, maar ook 
later voor uw kinderen of erfgenamen. Bij een 
eventuele verkoop stijgt mogelijk de waarde.

Om verloedering en ongewenste activiteiten te 
voorkomen wil de gemeente Bladel de sloop van oude, 
ongebruikte gebouwen aanmoedigen. Daarom heeft 
de gemeenteraad van Bladel een bedrag van 
€ 300.000,- beschikbaar gesteld om sloop van 
overtollige gebouwen te stimuleren.

Hoe werkt het?
In de periode van 1 maart 2021 tot en met 28 februari 
2023 kunt u subsidie aanvragen voor de sloop van 
overtollige gebouwen in het buitengebied. U mag pas 
beginnen met slopen nadat u een besluit over uw 
aanvraag hebt ontvangen. U kunt niet met 
terugwerkende kracht de subsidie aanvragen of 
ontvangen. Ook wordt er geen subsidie verleend voor 
illegaal tot stand gekomen gebouwen. 

Wat moet ik doen?
Om subsidie aan te vragen moet u een 
aanvraagformulier invullen en gegevens verstrekken 
over de gebouwen die worden gesloopt. Dat kan 
digitaal via de website van de gemeente Bladel of u 
kunt een formulier downloaden, invullen en afgeven 
op het gemeentehuis. Daar zijn ook papieren 
formulieren beschikbaar.

De hoogte van de subsidie wordt bepaald door de 
oppervlakte van de te slopen gebouwen (afgerond op 
hele m²) te vermenigvuldigen met € 20,-. Het 
maximale bedrag waarvoor per locatie subsidie voor 
sloop kan worden toegekend, is € 20.000,-. Het is 
toegestaan om op een locatie een groter oppervlak 
aan gebouwen te slopen, dan waarvoor u subsidie 
krijgt. De sloop wordt uitgevoerd op basis van 
geldende regels, zoals het doen van een sloopmelding 
en het afvoeren van afval naar daarvoor bestemde 
afvalinzamelaars. Misschien is een asbestrapport 
nodig. Er wordt per locatie slechts éénmaal subsidie 
verleend.

In de meeste gevallen bepaalt het ‘bestemmingsplan 
buitengebied’ hoeveel (bij)gebouwen er op een perceel 
mogen worden gebouwd. Als dit meer is dan 100 m2 
of als het bestemmingsplan herbouw van (bedrijfs)
gebouwen mogelijk maakt, moeten er extra afspraken 
gemaakt worden. Deze afspraken gaan over het 
aanpassen van de bestemming en de maximale 
oppervlakte van toegestane bebouwing. 
Subsidietoekenning is pas mogelijk als er 
overeenstemming bestaat over die afspraken en de 
schriftelijke afspraak daarover (een 
exploitatieovereenkomst of anterieure overeenkomst) 
door de eigenaar is ondertekend.

Hoe lang duurt het?
De verdeling van de subsidie vindt plaats op volgorde 
van binnenkomst van juist en volledig ingevulde 
aanvragen. Als het beschikbare bedrag van 
€ 300.000,- op is, wordt er geen subsidie meer 
verstrekt. 

Binnen zes weken wordt een besluit genomen over uw 
aanvraag. Dit besluit kunt u beschouwen als een 
toezegging dat subsidie wordt verleend. In dit besluit 
staan de voorwaarden en verplichtingen die gelden 
voor de sloop en wordt de (voorlopige) hoogte van de 
subsidie bepaald. Pas na ontvangst van dit besluit kunt 
u gaan slopen. Het slopen moet binnen negen 

maanden klaar zijn. U betaalt eerst zelf de kosten voor 
de sloopwerkzaamheden. Het is niet mogelijk een 
voorschot op de sloopsubsidie te krijgen.

Binnen 10 maanden na ontvangst van het besluit tot 
subsidieverlening, moet u een 
gereedmeldingsformulier invullen. Hierin geeft u aan 
dat u de sloopwerkzaamheden heeft afgerond. Er 
wordt dan gecontroleerd of u de voorwaarden heeft 
nageleefd en of u recht heeft op de (volledige) 
subsidie. Als dit allemaal in orde is, krijgt u het 
definitieve subsidiebedrag zo snel mogelijk uitbetaald.

Voorwaarden
Deze subsidieregeling mag niet gecombineerd worden 
met andere subsidies. In bijzondere omstandigheden 
kan hiervan worden afgeweken. Het is de 
verantwoordelijkheid van de aanvrager om zelf te 
controleren of de aan te vragen (subsidie)regelingen 
met elkaar gecombineerd kunnen worden. 

Met het slopen van gebouwen wordt bedoeld het 
afbreken en afvoeren van:
•  alle bovengrondse gebouwde onderdelen, zoals 

constructie, vloeren, muren, ramen;
•  putten, funderingen en overige ondergrondse 

voorzieningen;
•  de inrichting van het gebouw;
• egalisatie van het perceel.

Er mogen op het moment van het besluit tot 
subsidieverlening geen omgevingsvergunningen voor 
nieuwe gebouwen bestaan, die nog niet gebouwd zijn 
en die gelegen zijn op de slooplocatie. De oppervlakte 
van deze gebouwen wordt niet opgeteld bij de 
vierkante meters te slopen bedrijfsgebouwen.

Er kan geen subsidie worden verleend voor het slopen 
van een monumentaal pand of een pand met 
cultuurhistorische waarden.

Belangrijk is dat het slopen verantwoord gebeurt, ook 
als u het zelf doet. Voor het slopen waarbij meer dan 
10 m3 afval vrijkomt moet een sloopmelding worden 
gedaan. In gebouwen van voor 1994 kan asbest zitten. 
Asbest is een levensgevaarlijke, kankerverwekkende 
stof. Als u een gebouw met asbest gaat slopen, moet 
een bedrijf met een asbestcertificaat vooraf onderzoek 
doen. U moet een sloopmelding doen en daarna moet 
het bedrijf met het asbestcertificaat de asbest 
weghalen.

Meer informatie?
Indien u vragen heeft over deze subsidieverordening of 
andere vragen over het slopen van gebouwen, kunt u 
contact opnemen met de afdeling Ontwikkeling, de 
heer Thijs Verdonk via telefoonnummer 
(0497) 361 636 of via info@bladel.nl. 

Online FIFA21-
carnavalstoernooi is groot 
succes
Jeugdcoach Daniel Swinkels van de gemeente Bladel 
en de gemeente Reusel-De Mierden organiseerde in 
de carnavalsvakantie voor 76 jongeren het online 
FIFA21e carnavalstoernooi in zes gemeenten in onze 
regio. Het toernooi kwam tijdens de lockdown voor 
de jongeren als een welkome afleiding. De reacties 
waren dan ook zeer positief. 

Gaaf
‘Ik vond het een gaaf toernooi, vooral ook omdat we 
via de livestream mee konden kijken’, zei Kay. Hij was 
niet de enige die graag live meekeek, want in totaal 
keken er 6500 mensen mee. Yann vond het een 
superleuk toernooi en leerde er ook nog wat van. ‘Ik 
had nooit verwacht dat ik zover zou komen. 
Normaal ben ik niet zo goed, maar ik leerde vooral 
veel balbezit en rust te houden. Het was dus gelijk 
ook een oefening.’

Competitie
Jongeren uit de gemeenten Best, Oirschot, 
Veldhoven, Waalre, Bladel en Reusel-De Mierden 
konden zich inschrijven om het Fifaspel te spelen via 
de Xbox en Playstation. In de categorie Xbox won 
Jordy uit Hooge Mierde de finale overtuigend met 
7-2 tegen Daan uit Reusel. De jeugdige Kay uit 
Hapert bereikte de finale (playstation) maar verloor 
tegen Boyd uit Waalre met 0-3. 

Andere prijzen
Tijdens het toernooi waren er niet alleen prijzen te 
winnen voor de beste spelers. Je kon ook een prijs in 
de wacht slepen als best verklede speler, voor de 
beste yell en het beste trucje. Zo bleef het toernooi 
voor iedereen spannend. Cas uit Casteren kreeg de 
prijs voor beste yell, Jelle uit Oirschot was het leukst 
verkleed, en Maik uit Hulsel werd beloond voor de 
gaafste truc. Het enthousiasme bij de deelnemers is 
groot. ‘Ik hoop dat er snel een nieuw toernooi komt. 
Ik vond het echt leuk’, geeft een van de jongeren 
mee aan jeugdcoach Daniel. 
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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.

Exploitatievergunning verleend
Hapert
•      Diamantweg 11, exploiteren van een 

eetgelegenheid (Subway), datum besluit: 
17-02-2021.

Intrekken omgevingsvergunning 
besluit intrekking
Hapert
•      Castersedijk 22, intrekken van de vigerende 

omgevingsvergunning activiteit milieu en VVGB 
voor het houden van varkens, datum besluit: 
22-02-2021.

Melding apv/bijzondere wetten
Hapert
•      De Pan 15, organiseren van de cartierrally op 

12 september 2021.

Bladel (en Eersel)
•      gemeente Eersel en Bladel, organiseren van een 

truckrun op 18 september 2021.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning
Bladel
•      Nachtegaal 3, bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit.

Hapert
•      Burg. Swachtenstraat 2, aanpassen van een inrit;
•      Burg. Swachtenstraat 6, verbreden van de inrit;
•      Burg. Swachtenstraat 8, verbreden van de uitrit.

Netersel
•      Schipstaarten en Fons van der Heijdenstraat, 

realiseren van tijdelijke depotlocaties t.b.v. 
herinrichting beekdal Groote Beerze.

Geweigerde 
omgevingsvergunning

Hapert
•      Claassenpark 33, aanbrengen van dakisolatie 

en vervangen van 19 kozijnen van een woning, 
datum besluit: 17-02-2021.

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•      Beukenbos 8 - 42, wijzigen van de bestemming 

Maatschappelijk in de bestemming Wonen, datum 
besluit: 17-02-2021;

Veilig 
 uw pand 
verhuren

TE HUUR

TE HUUR

Criminelen huren panden voor hun activiteiten om zelf uit het zicht van 
de overheid te blijven. Maar u als verhuurder komt in de spotlights te 
staan als uw pand in verband wordt gebracht met (drugs)criminaliteit. 
Hoe kunt u dat voorkomen? 

�    toestemming heeft om het pand te mogen verhuren 
van uw opstalverzekeraar, uw hypotheekverstrekker en 
mogelijk ook uw gemeente;

�    een origineel en geldig legitimatiebewijs heeft gezien van 
de huurder, dat u dit heeft gecontroleerd en zelf een kopie 
heeft gemaakt;

�    heeft vastgesteld dat de huurder rechtmatig in Nederland 
verblijft;

�    heeft vastgesteld dat de huurder voldoende legaal 
inkomen heeft om de huur te kunnen betalen en 
dat u hiervan documenten heeft gezien, deze heeft 
gecontroleerd en er een kopie van heeft gemaakt;

�    een schriftelijk ondertekend huurcontract heeft met 
daarin onder meer afspraken over het gebruik en inspectie 
van het pand en over de ontbinding van het contract;

�    geen contante betalingen accepteert én dat u alleen huur 
ontvangt van de bankrekening van de huurder;

�    goed en periodiek toezicht houdt op het pand en het 
gebruik ervan;

�    een goede huuradministratie voert (inclusief 
bovenstaande documentatie).

Wilt u veilig en zorgvuldig uw pand verhuren? 
Zorg dan dat u in ieder geval:

Zo voorkomt u problemen!

Melden?
Vertel het uw wijkagent!
Bel de politie op 0900-8844 
of neem contact op met 
Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000.

Meer weten? 
Deze tips komen uit de brochure 
Veilig uw pand verhuren. 
De volledige brochure kunt u 
downloaden op www.politie.nl/
themas/vastgoedfraude.html 

Inwonerspanel 
gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

Openbare besluiten 
uit vergadering 
burgemeester en 
wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 9 februari 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Toekomst kasseienweg De Hoeve te Netersel
Er worden aanpassingen verricht aan de materialisatie 
en weginrichting van De Hoeve binnen de bebouwde 
kom, ten gunst van leefbaarheid en 
verkeersveiligheid. De onderhoudswerkwijze aan en 
de inrichting van de kasseienwegen in het 
buitengebied worden gehandhaafd. 

Integrale jeugdgezondheidszorg
Voor kennisgeving aangenomen.

Kadernota 2022 GGD Brabant-Zuidoost
De raad wordt voorgesteld om geen reactie te geven 
aan het Algemeen Bestuur van de GGD Brabant-
Zuidoost over de Kadernota 2022.

Tweede wijziging programmabegroting 2020 
Brabant-Zuidoost
Voor kennisgeving aangenomen.

Inkoopstrategie Kempisch Preventieakkoord
Vastgesteld.

Raadvoorstel ontwerpverklaring van geen 
bedenkingen Omgevingsvergunningen MS 
Schippers
Ingestemd met raadsvoorstel. De raad wordt 
voorgesteld een ontwerpverklaring af te geven van 
geen bedenkingen voor afwijking van de 
plaatsgebonden risicocontour voor de 
omgevingsvergunning van MS Schippers. 
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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

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

1. 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
2. Herinrichting Kranenberg  Casteren week 08-2021 t/m week 39 2021 J. van Uijthoven & Zn. B.V. Hapert
3. Klimaatregeling fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 52 2021 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel  

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

•      Bleijenhoek 29, uitbreiden van een woning, datum 
besluit: 22-02-2021;

•      Groot Terkooijen 3A, realiseren van een 
minicamping voor 4 staanplaatsen, datum besluit: 
23-02-2021;

•      Heeleind 45, bouwen van een carport, datum 
besluit: 22-02-2021;

•      Molenweg 1C, bouwen van een woning met 
garage en het aanleggen van een inrit, datum 
besluit: 23-02-2021;

•      Beemdstraat ongenummerd, plaatsen van een 
tijdelijke schaftwagen (voor een periode van 
3 jaar), datum besluit: 17-02-2021.

Hapert
•      Molenvelden 19, plaatsen van een overkapping en 

een erfafscheiding, datum besluit: 22-02-2021;
•      Oude Provincialeweg 63, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het gedeeltelijk gebruiken 
van de winkel voor een post nl afhaallocatie, 
datum besluit: 17-02-2021.

Verleende vergunning 
apv/bijzondere wetten

Bladel
•      voor het winkelpand van Sniederslaan 4B, tijdelijk 

plaatsen van een vrachtwagen in de periode van 
24 tot en met 26 februari 2021, datum besluit: 
18-02-2021;

•      Sniederslaan 7B en 9, tijdelijk plaatsen van een 
steiger op gemeentegrond, datum besluit: 
23-02-2021.

Hapert
•      Pluto 20, plaatsen van een hijskraan op 29 april 

2021, datum besluit: 18-02-2021.

Vaststelling Nadere regels geluid 
in de Algemene Plaatselijke 
Verordening Bladel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 
23 februari 2021 de ‘Nadere regels geluid in de 
Algemene Plaatselijke Verordening Bladel’ vastgesteld.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) zijn 
artikelen opgenomen over geluidproductie. Die 
artikelen geven een algemene omschrijving. De artikelen 
bevatten geen geluidsnormen voor de specifiek 
genoemde vormen van geluidproductie of 
geluidproductie in het algemeen. Er kan daardoor niet 
of moeilijk geobjectiveerd worden of in bepaalde 
situaties sprake is van hinder of overlast. Om 
objectiveerbaar te maken of er sprake is van 
(onrechtmatige) hinder of overlast en dit ook te kunnen 
toetsen zijn nadere regels vastgesteld. In deze nadere 
regels zijn geluidsnormen opgenomen voor de meest 
voorkomende vormen van geluidproductie. 

De ‘Nadere regels geluid APV Bladel’ treden in werking 
op de dag na bekendmaking. 

U kunt de ‘Nadere regels geluid APV Bladel’ inzien via 
www.officielebekendmakingen.nl of op 
www.bladel.nl/beleidenregelgeving. Hebt u geen 
internet, dan kunt u de ‘Nadere regels geluid APV 
Bladel’ inzien bij het Klant Contact Centrum van de 
gemeente Bladel tijdens de openingstijden. 

Publicatie Subsidieverordening 
sloop overtollige gebouwen 
buitengebied

De gemeenteraad van Bladel heeft op 4 februari 2021 
de Subsidieverordening sloop overtollige gebouwen 
buitengebied vastgesteld. Deze verordening gaat over 
de mogelijkheid om een subsidie aan te vragen voor de 
sloop van gebouwen in het buitengebied. Het 
subsidiebedrag is € 20,- per m2 met een maximum van 
€ 20.000,- per perceel. Op de website van de 
gemeente en in het gemeentehuis kunt een 
aanvraagformulier downloaden of ophalen.

De verordening treedt werking op 1 maart 2021 en 
geldt gedurende 2 jaar. U kunt de verordening inzien 
via www.officielebekendmakingen.nl of op 
www.bladel.nl/beleidenregelgeving. Hebt u geen 
internet, dan kunt u de verordeningen inzien bij het 
Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel tijdens 
de openingstijden.

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Dementie, mogelijkheden 
bij een veranderende werkelijkheid

De mantelzorger

Uitzending: woensdag 24 maart
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Een duim omhoog voor een zekere mevr. Castelijns, 
die met haar hond wandelde. Ik wil haar nogmaals 
hartelijk bedanken voor het afgeven van mijn gsm met 
inhoud op maandag 1 februari bij het gemeentehuis in 
Bladel. Dit is een voorbeeld dat er toch nog eerlijkheid 
bestaat.

Jan uit Reusel

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

Een duim omhoog voor de Muggezifters en de Pintewippers voor het alternatieve 
carnavalsprogramma. Super bedankt!

De Feestbeesten: Lars, Jade, Sanne, Hanna, Lea, Iris en ouders

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

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.

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

Een beetje verbeelding doet wonderen. 
Kijk op cliniclowns.nl hoe.

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
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m

  WIST
     JE 
DAT...?

... honden wel een 
miljoen keer beter 
kunnen ruiken dan 

mensen? Hoe langer de 
snuit, hoe beter ze 

kunnen ruiken. Dat komt 
doordat ze veel meer 

reukcellen hebben, maar 
ook doordat het gedeelte 

voor de geur in de 
hersenen bij honden veel 

groter is dan bij 
mensen. Ook kunnen 

honden met twee neus-
gaten afzonderlijk 

ruiken. Dus zowel geur 
van links als geur van 

rechts opvangen.

REUSEL - Onderstaande 
prijzen van de Nieuwjaarlo-
terij Reusel Sport/CoTrans 
zijn nog niet afgehaald. 
Deze kunnen alsnog wor-
den opgehaald. 

Men kan dan contact opnemen via
06-47386464, telefonisch of via de app.

Prijs Lotnr. Geschonken door
  7 15455 Lout Huijbregts Hovenier 
12   7293 Café-Hotel De Tipmast
16   1522 XO Fashion
20   5578 Silence Totaal Cosmetique
22 10203 Hollandershoeve  
23   7719 Irma’s Hairstyle
24 10190 Bloemsierkunst V.d. Voort

Nog af te halen prijzen 
Nieuwjaarsloterij Reusel 
Sport/CoTrans

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Van 8 tot en met 12 maart vindt er een 
militaire oefening plaats in onze ge-
meente. Dit is onderdeel van de oplei-
ding voor militairen van de Koninklijke 
Landmacht. Het doorgaand verkeer 
wordt hierbij niet gehinderd.

Mocht er door de oefening schade ont-
staan, kunt u dit (onder vermelding van 
kenteken van het voertuig, datum, tijd, 
plaats en soort schade) melden aan Sec-
tie Claims van het Ministerie van Defensie, 
Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Tel. 030-
2180420 of email: jdvclaims@mindef.nl

Militaire oefening

Aan alle inwoners van Nederland wordt 
massaal gevraagd om hun Douwe Eg-
berts- of AH Perla-spaarpunten in te 
leveren bij het Daniel den Hoed Fonds. 
Met deze spaarpunten worden gratis 
producten verkregen, welke verkocht 
zullen worden. 

De opbrengst van de verkochte produc-
ten komt voor de volle 100% ten goede 
aan het Daniel den Hoed Fonds, waarmee 

baanbrekend kankeronderzoek in het Eras-
mus MC gesteund wordt.

Bent u dus tijdens de ‘vervelende’ co-
ronaperiode uw kastjes of laatjes aan 
het uitzoeken en heeft u toevallig Douwe 
Egberts- of AH Perla-waardepunten ge-
vonden en weet u niet wat u er mee wilt 
doen, doneer ze dan aan het Daniel den 
Hoed Fonds, één van de elf fondsen van 
de Erasmus MC Foundation. U mag ze 
dan gratis opsturen naar: Daniel den Hoed 
Fonds, antwoordnummer 80133-GK212,                                                                             
3080 VB Rotterdam. Voor info, bel naar 
06-41035872 of 010-7034802. 

‘Samen maken we kanker kansloos’

Laat kankeronderzoek niet lijden onder corona!
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Stichting Platform Gehandicapten Bladel 
(SPGB) is een stichting die opkomt voor de 
belangen van lichamelijk gehandicapten en 
wil graag meehelpen om een toegankelijke 
gemeente voor iedereen te realiseren.

SPGB zoekt vrijwilligers voor het signa-
leren en verhelpen van knelpunten rondom 
toegankelijkheid van lichamelijk gehandi-
capten. Ook bent u van harte welkom indien 
u expertise heeft op het gebied van ge-
meentelijk overleg en/of secretarieel werk.

Neem contact op met Astrid Oomens, 
tel. 06-51834735 of info@mindermobiel.nl.

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

Joris Zorg is een zelfstandig ondernemen-
de organisatie die verzorgingshuiszorg, ver-
pleeghuiszorg en thuiszorg levert. 

Individueel begeleiden en wandelen
Op een prachtige plek in Vessem vind 
je woonzorgboerderij D’n Bolle Akker. In 
drie van deze boerderijen biedt Joris Zorg 
ruimte aan mensen met dementie.

Voor verschillende bewoners met dementie 
zijn we op zoek naar een vrijwilliger. Een 
maatje voor wat extra persoonlijke aan-
dacht of om samen te wandelen. Het zou 
fi jn zijn indien je een keer per week tijd hebt. 
Dag en tijd worden in overleg afgestemd.

Onze mensen zijn heel blij met jouw hulp!
Neem contact op met Monique Nouwens, 
0499-572124 dinsdag en donderdag of 
monique.nouwens@joriszorg.nl

* * * * *

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

Markt 54 - Hapert - Tel. 38 64 48 
www.voetengoed.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 sporthanddoek met bidon van 
PC55 t.w.v. € 20,00. 

Voor het ophalen van de wandelsokken 
kunt u telefonisch een afspraak maken 
met Voet & Goed (tel. 0497-386448). 
De sporthanddoek/bidon kunt u ophalen 
bij PC55 (Hoefblad 40 - Hapert)

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Hierbij willen wij iedereen bedanken
voor de belangstelling, vele kaarten en bloemen 

ter gelegenheid van ons 60-jarig huwelijk. 

Wim en Stina Sleddens - Jacobs

Hoogeloon

Bedankt Bedankt 

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

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

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

Alexiastraat 32
6031 DD Nederweert

T 0495-524062
E atjreijnders@gmail.com

IBAN NL32 RABO 0166 9268 79  |  KVK 13036040  |  BTW ID Nr. NL001296075B36

 administratiekantoor

ReijndeRs
Alexiastraat 32

6031 DD Nederweert
T 0495-524062

E atjreijnders@gmail.com

IBAN NL32 RABO 0166 9268 79  |  KVK 13036040  |  BTW ID Nr. NL001296075B36

 administratiekantoor

ReijndeRs
Alexiastraat 32

6031 DD Nederweert
T 0495-524062

E atjreijnders@gmail.com

IBAN NL32 RABO 0166 9268 79  |  KVK 13036040  |  BTW ID Nr. NL001296075B36

 administratiekantoor

ReijndeRs
Voor uw

administraties  n  fiscale adviezen  n  IB aangifte

Op zoek naar een logo, huisstijl of website?
Kleur M denkt graag met u mee.

Ontwerpbureau Kleur M
Marije Fransen-Dona

Kerkstraat 25,  5527 EE Hapert

06 22 10 68 44
marije@kleurm.nl
www.kleurm.nl
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Op Weg

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!

Op vrijdag 12 maart wordt ‘Het lijk is zoek’ 
uitgezonden op KempenTV. 

De hele dag door zal het toneelstuk dat opgevoerd werd in 2009 
te zien zijn. De regie was in handen van Rita Scheelen.

Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736
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Gelach, een gesprek; alleen met een goed gehoor geniet u van deze mooie 
momenten. Gehoorverlies is een verlies van kwaliteit van leven, voor uzelf én de 
mensen om u heen. Dat vraagt om alle aandacht en deskundigheid. Dus wacht niet 
langer en informeer direct naar onze vrijblijvende proefperiode. 

Ontdek waarom de kwaliteit van een expert alleen bij Van Boxtel niet meer hoeft te 
kosten dan € 99,- per toestel (plus eventueel uw eigen risico).

*Vraag naar de voorwaarden. 

Nu 30 dagen op proef

Bel 088 – 52 52 000 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Bladel
Gindrapassage 15

Elk geluid is 
onbetaalbaar

Uw hoortoestel
€ 99,-*

onbetaalbaar

Uw hoortoestel

Door Renate Pijnenburg

CASTEREN - Wie weet hoe verse melk 
smaakt? Het is geen quiz hoor maar ge-
woon een vraag. Melk uit de supermarkt 
telt niet want die smaakt niet echt naar 
melk. Vreemd eigenlijk dat we de pure 
smaken van producten niet meer ken-
nen. Daar komt verandering in als het 
aan het boerenechtpaar Van Rijthoven 
ligt; zij verkopen écht verse melk uit de 
tap aan huis. Lees snel verder. 

Natuurlijk
Zo’n tweehonderd koeien hebben bij Van 
Rijthoven uit Casteren weinig anders te 
doen dan melk produceren en die taak ne-
men de dames heel serieus. Om de drie 
dagen komt de tankwagen van de melkfa-
briek langs om de productie op te halen. 
“Al jaren hebben we een paar klanten die 
bij ons op de boerderij een litertje verse 
melk komen halen. Dat vinden ze lekkerder 
en dat begrijpen wij helemaal. Het ís ook 
veel lekkerder. Eigenlijk is het raar dat de 
melk die naar de fabriek gaat helemaal ‘uit 
elkaar gehaald’ wordt, waar alle lactose en 
eiwitten eruit verdwijnen en weer terug op-
gebouwd wordt. Wij noemen melk uit een 
pak ‘wit water’. Volgens ons is de smaak er 
ook uit verdwenen. Ik zeg niet dat melk uit 
een pak slecht is hoor maar wij zijn het an-
ders gewend en wij houden van de smaak 
van verse melk”, aldus Johan van Rijtho-
ven. “Ik wil niet als wetenschapper over-
komen maar de zoon van één van onze 
afnemers met een lactoseallergie, drinkt 
de verse melk zonder problemen. Melk uit 
een pak verdraagt hij niet. Voor mij zegt dat 
wat.”

Melktap
Eén van de klanten van de boer stelde 
voor om de verkoop van verse melk uit te 
breiden. Maria: “Hij zei er ook bij dat we 
een oplossing moesten verzinnen voor het 
werk dat eraan zit. Dat we niet elke keer 
voor één litertje naar de tank hoefden te 
lopen. Hij heeft ervoor gezorgd dat er een 
melktap aan de weg staat waarin iedereen 
nu zelf een liter kan tappen. Of meer na-

tuurlijk. We zijn nu sinds januari open en 
we zien een steeds grotere toename van 
klanten. Blijkbaar valt het bij meer mensen 
in de smaak.” Het principe is eenvoudig: 
je brengt een fl es mee naar de boerderij of 
koopt een fl es (liefst een glazen want die is 
recyclebaar), tapt de melk en geniet van de 
witte motor. Recht van de koe. Maria: “De 
melk wordt in de melktap constant gekoeld 
en geroerd en is daarom een kleine week 
houdbaar. Het advies is om de melk thuis 
eerst even te verwarmen zodat eventuele 
bacteriën gedood worden. Koken hoeft 
niet, pasteuriseren is voldoende. Wij doen 
dat zelf niet omdat we vinden dat de smaak 
verandert zodra de melk verhit is. De pure 
smaak heb je alleen van rauwe melk.” 

Zuivel
Melk is de basis van alle zuivel. Maria: “Als 
je de verse melk een paar dagen laat staan 
komt er een laagje bovenop liggen. Schep 
het er maar af en klop het op, de lekkerste 
slagroom die je kunt hebben. Als de melk 
na een week zuur is geworden, hoef je ‘m 
niet weg te gooien, je kunt er boter van 
maken. Gewoon karnen en klaar. Gelukkig 
zien we de laatste tijd de trend dat mensen 
weer willen weten waar hun voedsel van-
daan komt. Die bewustwording juichen wij 
van harte toe. Bij ons kun je de koeien zien 
die de melk produceren, daar zit niets tus-
sen: recht van de koe naar de tap. Verser 
kan het niet.”

Open
De melktap staat op de inrit van de boerde-
rij aan de Wagenbroeken 12-D in Casteren. 
“We hebben de tap bewust kort aan de weg 
geplaatst zodat je niet echt achterom hoeft 
te komen. Dat hield sommige mensen toch 
tegen. Ook als we niet thuis zijn, is de tap 
open. Zo lang het licht is, kun je langsko-
men voor een fl es verse melk. We gaan op 
korte termijn een bankje neerzetten zodat 
toeristen even uit kunnen rusten onder het 
genot van een bekertje verse melk. Mocht 
de tank onverhoopt leeg zijn als je wilt tap-
pen: bel het telefoonnummer en we vullen 
de tap weer bij. Onze rood- en zwartbon-
te dames staan de hele dag voor ons te 

werken en dat waarderen we zeer”, aldus 
Johan. Een liter verse melk kost € 1,-, een 
plastic fl es is € 0,50 en een herbruikbare 

glazen fl es mag je voor € 1,50 meenemen. 
In het winkeltje zijn ook uien, aardappelen, 
jam en eieren te koop.

De smaak 
van verse melk
Melktap op de inrit bij 
boer Van Rijthoven in Casteren

Maria: “De melk wordt in de melktap constant gekoeld en geroerd en is daarom een 
kleine week houdbaar. Het advies is om de melk thuis eerst even te verwarmen zodat 
eventuele bacteriën gedood worden. Koken hoeft niet, pasteuriseren is voldoende. Wij 
doen dat zelf niet omdat we vinden dat de smaak verandert zodra de melk verhit is. De 
pure smaak heb je alleen van rauwe melk.”

Oproep Heemkunde Bladel
Beste mensen,

In de januari-afl evering van de Witte Gij’t 
hadden we als onderwerp een foto van 
de oude LTS. U heeft hem ongetwijfeld 
herkend. Velen van u hebben ook gerea-
geerd, waarvoor dank. Blijven doen!

Omdat we zoveel reacties hebben ge-
had, hebben we het plan opgevat om in 
het najaar, als we het virus eronder heb-

ben, bij ons in de Heemkamer aan de Bleijenhoek een kleine tentoonstelling in te 
richten óver die oude LTS. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Vandaar de volgende 
oproep aan iedereen die ooit zelf op de LTS heeft gezeten of er anderszins mee te 
maken heeft gehad: heeft u nog herinneringen aan die LTS-tijd, neem dan eens de tijd 
om ze op ‘papier’ te zetten en mail ze ons! Maakt niet uit hoe kort of hoe lang uw ver-
haal is (van twee regels tot twee boekdelen), we zijn blij met alles wat u kunt bijdragen.

Mailen kan zoals altijd naar heemkundebladel@gmail.com. We horen graag van u!

OM DE HOEK
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 PC55 (PostCode gebied 55) wordt 
wekelijks gratis verspreid in de 
gemeente Bladel, de gemeente 
Reusel-De Mierden en de kernen 
Vessem en Duizel.

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

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

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

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

Drukwerk: Rodi Media

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

ONDERHOUD ONDERHOUD 

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

Melkweg 3, Hapert  T 0497-518450 I www.wwouters.nl

Meeltjes

15 messing traproedes, lengte 76 cm, dik 13 
mm. € 25,-. Tel. 06-83918582.

17 koperen gootbeugels en 6 eindstukken voor 
gootbreedte van 16 cm. Pr.n.o.t.k. 
Tel. 06-83918582.

Marcato zweefdeur-kledingkast met 2 witte en 
1 spiegeldeur en met 3x hang- en leggedeelte. 
2,48 x 2,40 x 0,60 m. I.z.g.st. € 175,-. 
Tel. 06-25423583.

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.

Lampet set, compleet, € 7,50. Tel. 682314.

IJshockeyschaatsen, kindermaat 33, nieuw, 
goed geslepen. Vr.pr. € 15,-. Tel. 06-51176370

Originele inktcartridge HP 920XL, geel, 
magenta en blauw. 2x compatible geel en 
blauw, 1x magenta. € 25,-. Tel. 0497-386931.

Voor uw belastingaangifte
Service Op Maat voor uw belastingaangifte, 
toeslagen en aangifte erfbelasting.
Rieky van Steensel en Bernadette Craens,
tel. 0497-385391.

8 binnendeuren, 83x200 cm. Tel. 06-51267302

Boeken. Kijk voor mijn aanbod op Markplaats. 
Zoekwoorden: boekenman, 5541 VP, afstand 
kleiner dan 3 km.

LG tafelkoelkast, weinig gebruikt, € 50,-.
Tel. 06-57330790.

Douchecabine, ± 87 cm, € 40,-.
Tel. 06-16939778.

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

Originele Round Up, pr.n.o.t.k. 
Tel. 06-16933391.

Philips voetenapparaat voor pijnlijke voeten, 
type HP 5225, met of zonder verwarming en 
luchtbelletjes, compl. met gebruiksaanwijzing, 
z.g.a.n. € 15,00. Tel. 013-5091449.

± 100 stuks grote kinderkoppen. Tel. 384522.

2 sidetables/bijzettafel, smeedijzer, glazen 
plaat, langwerpig (B 80 H 80 D 30) en vierkant 
(33x33 H 72). I.z.g.st. Sidetable, hoogglans, 
rood, B 1.40 D 39 H 65, i.z.g.st. App voor 
foto’s: 06-47038398.

Plastic grote speciekuipen, € 5,- per stuk.
Tel. 06-12451036.

Schoonmaakhulp gezocht
Voor onze karakteristieke familie-vakantie-
boerderij in Lage Mierde zoeken wij hulp 
bij het schoonmaken. Werkdagen/tijden 
zijn onregelmatig en onderling overeen te 
komen, maar minimaal een maand of langer 
van tevoren te plannen. Wij zoeken iemand 
met gevoel voor sfeer die, net als wij, houdt 
van de nostalgie van een oude boerderij en 
gastvrijheid. Voor meer informatie: 
tel. 06-24750706 of estella.hart@upcmail.nl

Hanglamp, ovaal, mat glas, met 6 LED-
lampjes, in hoogte verstelbaar. L 1.37 B 16. 
Als nieuw. Kast, hoogglans, rood, 4 deurtjes, 
B 1.20 D 40 H 1.45, i.z.g.st. App voor foto’s: 
06-47038398. 

TV-meubel, hoogglans, zwart, 3 laatjes, 
B 1.50 D 40  H 55, i.z.g.st. App voor foto: 
06-47038398.

B&O 3 in 1: radio, CD/DVD en analoge tv. 
Pr.n.o.t.k. Tel. 06-12451036.

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

Div. puzzels van That’s life, 1000 stukjes,
€ 3,- p.st. Ruilen is mogelijk. Tel. 06-30614535

Villager zware allesbrander, € 350,-.
Tel. 06-29014825.

23 DVD kinderfilms, gebruikt, 1 koop, € 25,-.
Tel. 0497-386034.

Trampoline, 360 cm, i.g.st. Tel. 06-81684715.

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

Universele (invalide/rolstoel-)lift voor bus. 
Pr.o.t.k. B. Maandonks, tel. 06-30707128.

Kakariki’s (parkieten) koppel met 2 jongen,
€ 30,-. Tel. 0497-643599.

Soldeerbrander met regelaar, € 15,-.
Tel. 0497-681640.

6 puzzels van Jan van Haasteren, 
1000 stukjes. € 40,-. Tel. 06-51177657.

Grohe wastafel-mengkraan, nog niet gebruikt. 
€ 40,-. Tel. 06-30756419.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 4 of 5 
uur/week in Hoogeloon. Dag gezamenlijk 
bepaald. Whatsapp of SMS: 06-33634060.

GEZOCHT: Huurwoning voor alleenstaande 
moeder met dochter (11 jaar). Max. huurprijs: 
€ 750,-. Tel. 06-22445564.

GEZOCHT: Vrijwilligers voor het rijden van 
de buurtbus in de Kempen. Een dagdeel per 
week, ongeveer 4 uur. Info: 06-11100648.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor vast 
omschreven taken, 3 uur in de week, tijdstip 
in overleg, hoeft niet aaneen gesloten te zijn.
Vessem, tel. 06-36147277.

VERLOREN: Kleine verrekijker in etui op 
woensdag 24 februari tussen de Utrecht en 
Hapert. Tel. 06-16648975.

GEVONDEN: 2 fietssleutels bij bruggetje de 
Beerze, de Vliegert/Goorland. Wel sleutelnrs. 
vermelden ter verificatie. Tel. 06-30313914.

Te huur ruimte voor 
inboedelopslag
Tel. 06-30494304.

TE HUUR: Weiland voor paarden of runderen 
in Hapert, 1,2 hectare. Tel. 06-23230767. 

GRATIS AF TE HALEN: Klassiek bureau, 
deels eiken fineer, met bureaustoel.
Demontabel. App of SMS voor foto en maten: 
06-21241370.

GRATIS AF TE HALEN: Wit kinderbedje met 
toebehoren en witte kinderstoel. Tel. 382735.

GRATIS AF TE HALEN: Ronde eettafel, 
125 cm, uitschuifbaar tot evt. 325 cm, 
incl. 4 stoelen. I.g.st. Tel. 06-18206924.

GRATIS AF TE HALEN: Piano, zwarte 
hoogglans, i.g.st., moet wel gestemd worden.
Tel. 06-14958477.

GRATIS AF TE HALEN: 1-persoons boxspring 
bed. Tel. 06-14958477.

GRATIS AF TE HALEN: 6 m2 zwarte 
daksingels. Tel. 0497-682048.

GRATIS AF TE HALEN: Wissellijsten, 
16 stuks, diverse maten. Alles in 1 partij. 
Tel. 0497-387999.

GRATIS AF TE HALEN: Houten zit/slaapbank, 
afm. 183 x 84 x 100. Tel. 0497-387999.

GRATIS AF TE HALEN: Puntgave glazen 
salontafel, 135 x 65 x 42. Tel. 0497-387999.

GRATIS AF TE HALEN: Flagstones en 
sierstenen en 4 m3 droog haardhout.
Tel. 06-28233130.

GRATIS AF TE HALEN: Oude Nintendo 
spelcomputer met enkele spellen, i.z.g.st.
Tel. 06-34263764.

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: Modelauto’s 1:43 en vracht 1:50 
onbespeeld, modelspoorbanen Märklin - Roco 
- Fleischmann enz. Tel. 0497-388147.

GEVRAAGD: Antibes wandtegels, 
25 x 33 cm, W 13200 klassiek wit. 
Tel. 06-13727622.

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

GEVRAAGD: Rollators voor ouderen en 
invaliden in Roemenië. Kleine prijzen 
kunnen we wel betalen maar bijvoorkeur 
gratis. Jan Bergmans, tel. 0497-387197 of 
bergmanstrading@gmail.com

GEVRAAGD: Haak- en breigaren voor 
activiteiten op de dagbesteding. We zijn al blij 
met restjes. Tel. 06-10463010 (doordeweeks 
tussen 08.30 en 16.30 uur).

 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).

TE HUUR

GEVRAAGD

TE KOOP

GEZOCHT

GEVONDEN

GRATIS

VERLOREN
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WIST 
   JE 
 DAT...?

... de oudste boom     ter wereld in Californië in 
Amerika staat? Hij is rond de 4845 jaar oud en wordt 
‘Methusalem’ genoemd. In Zweden staat ook een oude 

boom, waarvan sommige mensen vinden dat het de oudste 
boom ter wereld is. Het is een spar die op wortels 

staat van 9500 jaar oud. De boom zelf kan hooguit 600 
jaar oud worden, maar de wortels kunnen zichzelf 
klonen en op deze manier een nieuwe boom vormen.

Lindenstraat 58  l Hapert  l M 06-54297644  l E rob.veron@chello.nl

Afronding acties
Mooie bijdrage voor De Voedselbank

De Koop Lokaal Bonnen-actie is afgelopen, na een groot deel van de lockdowns 
gelopen te hebben. De ondernemers zijn over het algemeen enthousiast over 
de steun van Jumbo, Hapert, Bladel en Reusel, Albert Heijn en De Houtwinkel. 
Deze ondernemers namen de actie van Bas Soetens – Christmas Night – ook 
mee en schonken een mooi bedrag aan De Voedselbank.

Koop-Lokaal-Bonnen
Dick van Gerwen praat PC55 even bij over het succes van de actie. “In korte tijd zijn 
alle 5.000 Koop-Lokaal-Bonnen verkocht. Mensen zagen het voordeel van een bon 
met een waarde van € 10,- te kopen voor € 7,50. Die € 2,50 was voor de ondernemer 
die de bon accepteerde en kon een leuke steun in de rug zijn. De meeste reacties 
waren heel positief. Niet alle bonnen zijn overigens ingeleverd, hoe vaak we ook be-
richten hebben geplaatst en mensen eraan herinnerd hebben dat ze deze in moesten 
leveren. We hebben de inlevertermijn zelfs met een maand verlengd.”

De Voedselbank
Eind vorig jaar nam Bas Soetens het initiatief voor een online muziekshow, waarbij 
lokale bands hun favoriete kerstlied mochten vertolken. Het concert werd uitgezon-
den en maakte dat tien regionale bands weer eens samen muziek konden maken, 
een podium hebben gekregen, en een door hunzelf ingespeeld, in een professionele 
studio opgenomen kerstnummer hebben. Dick: “Ook deze actie hebben we met de 
vijf ondernemers omarmd; de donaties die daarmee zijn binnen gekomen zijn samen 
opgeteld met de Koop-Lokaal-Bonnen-actie en heeft maar liefst € 1737,- opgeleverd. 
Voor de Voedselbank; die sinds het uitbreken van corona een lichte stijging zien in 
het aantal mensen dat gebruik maakt van hun diensten. Van het bedrag kunnen ze 
verse groenten en fruit kopen, dat zijn de levensmiddelen die ze het minst krijgen van 
de leveranciers.”

BLADEL - Tom Omnichannel Manage-
ment (TOM) uit Bladel ondersteunt 
Stichting Zuidplas Helpt door enve-
loppen en verpakkingsmateriaal gratis 
beschikbaar te stellen aan de tweede-
hands boekhandel van Aad Pausma 
in Nieuwerkerk aan den IJssel. Met de 
opbrengst uit de boekverkoop zorgt 
Aad ervoor dat kinderen die opgroeien 
in armoede toch op zwemles kunnen, lid 
kunnen worden van een sportclub of een 
dagje naar een pretpark gaan. Met de 
verpakkingsmaterialen van TOM kunnen 
het komende jaar boeken naar hun nieu-
we eigenaren worden opgestuurd. 

TOM-enveloppen voor een goed doel
De TOM-Group is sterk geworteld in Zuid-
oost-Brabant en probeert in de regio op al-
lerlei manieren op maatschappelijk niveau 
een steentje bij te dragen. Hoe komt het 
bedrijf dan bij de Zuid-Hollandse gemeente 
Zuidplas terecht? Tom te Riele (CEO van 
de TOM-Group) legt uit: “Via onze fi nan-
cieringspartner EuroZaken in Maassluis 
werden we op de hoogte gebracht van het 
project van Aad, en we zagen hier meteen 
een rol voor ons weggelegd. Als online wa-
renhuis in de vrijetijdsector kunnen wij het 
toegankelijk maken van sport en spel voor 
kinderen alleen maar toejuichten, zéker als 
hun thuisbasis zo kwetsbaar is.” TOM zal 
daarom enveloppen en verpakkingsmate-
riaal leveren, waarmee het komende jaar 
boeken kunnen worden verstuurd. 

8000 tweedehands boeken
Vanuit zijn passie voor boeken en zijn 
werkzaamheden voor Stichting Zuidplas 

Helpt, startte Aad Pausma in Nieuwerkerk 
aan den IJssel vijf jaar geleden zijn twee-
dehands boekhandel voor het goede doel. 
Aad verzamelt de boeken, sorteert ze en 
stalt ze uit in zijn garagebox die dienst 
doet als winkeltje. Naar tweedehands thril-
lers is altijd veel vraag en die worden dan 
ook veelvuldig per serie verkocht. Ook aan 
speciale verzoeken kan verrassend vaak 
worden beantwoord, dankzij het inmiddels 
fl inke assortiment van 8000 titels. Zelf kiest 
Aad, als fervent lezer, ook weleens iets uit 
zijn winkeltje. Graag pikt hij zijn favoriete 
Biesheuvels, ’t Harts en Camperts eruit, die 
hij eerst wel netjes afrekent natuurlijk. 

Stichting Zuidplas Helpt
De opbrengst van de boekverkoop komt 
via Stichting Zuidplas Helpt in zijn geheel 
terecht bij kinderen die opgroeien in zwa-
re omstandigheden. De stichting helpt ge-
zinnen die in fi nancieel noodweer terecht 
zijn gekomen en waarvoor overheidssteun 
tekortschiet. Concreet komt deze hulp bij-
voorbeeld neer op het doen van aanvragen 
voor de Voedselbank, het bieden van fi nan-
ciële ondersteuning en het onderhandelen 
met deurwaarders en woningcorporaties 
ter voorkoming van uithuiszetting. Aad staat 
erop dat de opbrengst van zijn boeken, bij 
de kinderen uit deze gezinnen terechtkomt. 

“Wij vinden het belangrijk dat in Nederland 
elk kind toegang heeft tot zwemles en kan 
sporten bij een sportclub. Daarom helpen 
we de gezinnen met een paar voetbal-
schoenen, de contributie voor een sport-
club of de aanmelding voor zwemles”, ver-
telt Pausma.

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Petrusklepel
Onze nieuwe website is in de lucht. We 
moeten er nog een beetje aan schaven. 
Graag horen we uw reacties om zo goed 
mogelijk aan te sluiten bij uw verwachtin-
gen en behoeftes. Een website is nooit 
helemaal klaar. Je blijft ermee bezig om-
dat de ontwikkelingen doorgaan en er 
ook nieuwe ideeën komen. Iets wat meer 
stabiliteit heeft, is ons archief. Dankzij de 
Heemkundekring in onze gemeente is het 
gelukt om iemand te vinden, Annemieke 
Hendriks uit Eersel, die wil helpen om het 
archief te ordenen en te ontsluiten voor be-
langstellenden. Ik heb geleerd dat we in de 
zogenaamde ‘pre-fusiefase’ zitten, d.w.z. 
dat de archieven van de vijf kerken wel 
bijeengebracht zijn, maar nog niet volgens 
één systeem geordend. Daar gaan we nu 
mee beginnen. Weer een aspect van de fu-
sie (2014) dat aandacht krijgt. Zo ziet u, de 
parochie is aan de voorkant bezig (website) 
en aan de achterkant (archief). We zijn op 
de toekomst gericht én we koesteren ons 
verleden. Dat gaat als het goed is samen, 
net als in een mensenleven. En zo gaan we 
ook weer het lijden van Jezus gedenken in 
de Goede Week (28 maart - 4 april). Houd 
wat tijd vrij in uw agenda voor die prachtige 
dagen!

Pastoor Schilder

Zaterdag 6 maart
16.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Kruisweg
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

3e Zondag van Veertigdagentijd
Zondag 7 maart
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
                 (m.m.v. Cantor)
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Maandag 8 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 9 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur  Bladel, Kerk 

Woensdag 10 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Gebedsviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, Bijbeluurtje

Donderdag 11 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vrijdag 12 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Jos Antonise

Zaterdag 13 maart
16.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Kruisweg
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 van Veertigdagentijd
(Laetare)
Zondag 14 maart
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 13 en 14 maart)

Bladel zaterdag:
- Net Verhoeven (f)

Bladel zondag:
- Voor het heil van de parochie

Casteren:
- Sjan en Drika Castelijns-Schippers

Hapert:
- Familie Sterke-van Wetten

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

Netersel:
- Voor het heil van de parochie

Mededelingen:
-  In de vastentijd zijn er op woensdagen, tot 

10.00 uur, in Casteren na de gebedsdienst 
of de Mis een moment van Aanbidding.

-  Op zaterdagen, om 17.00 uur, bidden we 
in Bladel de Kruisweg.

-  Op de 2e, 4e en 6e zondag van de vasten-
tijd zal er gecollecteerd worden voor ons 
Vastenproject. Zaterdag 13 maart, na de 
Mis van 19.00 uur, zal in Hoogeloon de fi lm 
vertoond worden die bij het project hoort.

-  Op vrijdagmiddagen, om 15.30 uur, zijn 
kinderen welkom om te zingen in het 
zaaltje in Bladel, o.l.v. Jacques Lemmens, 
ter voorbereiding op Palmzondag.

-  Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen 
tot het Jaar van St. Jozef. Daarom nodi-
gen we u uit om op het Hoogfeest van 
St. Jozef, vrijdag 19 maart om 19.00 uur, 
naar een speciale viering te komen in de 
kerk van Bladel. Er zullen tafels in de kerk 
staan waarop mensen een beeldje van 
St. Jozef kunnen plaatsen dat hun dier-
baar is. Of een afbeelding. Er zitten vaak 
mooie verhalen achter St. Jozefbeelden. 
We sluiten de avond af met een Lof ter ere 
van St. Jozef.

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

3e Zondag van de Vasten

Zaterdag 6 maart
17.30 uur: Eucharistieviering
- Peer Kerkhofs en 
  Dora Kerkhofs-van Gompel
- Jan Jansen

Zondag 7 maart
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Jan Vrijsen en 
  Miet Vrijsen-van Gestel 
  (vw. jaargetijde Miet)
- Toon van Gisbergen
- Kee Vrijsen-de Kinderen 
  en Harrie Vrijsen
- Ad van Gompel
- Petronella Lavrijsen
- Piet Lavrijsen
- Adri Kerkhofs
- Net Lavrijsen-Lavrijssen 
  (vw. jaargetijde)

Maandag 8 maart
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 9 maart
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde 
  Louis van Hoof
- Martien van Limpt
- Frie van Herk en 
  Lien van Herk-Heesterbeek 
  en overleden familieleden

Woensdag 10 maart
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 11 maart
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding
Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Jan van Gorp
- Mien Hendrikx-Lavrijssen 
  (vw. verjaardag)

Vrijdag 12 maart
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

4e Zondag van de Vasten
(Laetare)
Zaterdag 13 maart
17.30 uur: Eucharistieviering
- Peter van Loon
- Martha Meurs-Goossens

Zondag 14 maart
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Jan Jansen, Marie Jansen-Maas 
  en Janus Jansen
- Hermans Swaanen
- Jo Lavrijsen-van Dommelen
- Will Basemans (nms. Anna Basemans)
- Jan Verspaandonk

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 wordt via Radio 
KempenFM (97.2 MHz of digitaal) een dienst uitgezonden 
afkomstig uit het Witte Kerkje, de Immanuëlkerk in 
Veldhoven of een andere locatie. Voor de juiste 
programmering: www.pkn-bladel.nl

Vanuit de Immanuëlkerk en diverse kerken in de 
omgeving worden ook video-diensten uitgezonden. 
Zie: www.pkn-bladel.nl

Contactgegevens 
pastorie/parochiekantoor
Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel
Website: www.parochiepetruspaulus.nl

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

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

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

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

INFORMATIEF

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

8 MAART

T/M

VRIJDAG 

12 MAART

040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

Voor de vele reacties, in de vorm van bloemen, kaarten, brieven, mails 
en blijken van waardering voor zijn vakmanschap,

willen wij langs deze weg iedereen bedanken. 
 

Een speciaal woord van dank aan de medewerkers van Zuidzorg,
huisartsen C. Tosserams en A. Kouwenberg, pastoor D. van Dijk 

en Susanne Groeneveld uitvaartbegeleiding. 

Op 9 februari namen wij afscheid van 

Will Basemans

Miek Basemans-Kremers, kinderen en kleinkinderen

 Bezige handen en een sterke wil 
 Vielen na een bewogen leven stil 

 
 

Tot mijn grote verdriet heb ik onverwacht afscheid moeten nemen 
van mijn allerliefste maatje 

 
 

Emmanuël Roijmans 
echtgenoot van 

José Roijmans-Lavrijsen 
 
 

* Hulsel, 25 december 1949                            † Bladel, 22 februari 2021 
 
 

José Roijmans-Lavrijsen 
 

 
De afscheidsdienst voor Emmanuël heeft inmiddels in besloten kring plaatsgevonden. 

DANKBETUIGING

Bedankt voor alle belangstelling (op welke manier dan ook) 
bij het overlijden van mijn man, onze (schoon)vader en opa

Lau Castelijns 

Speciale dank aan: 
familie, 

buurtgenoten, 
pastoor Schilder, 
Team Zuidzorg, 

Uitvaartzorg Van den Berk & Loonen.

Nelly Castelijns – Rademakers, 
kinderen en kleinkinderen.
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Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

(T)online 24/7 geopend!
De deuren van onze winkels in Diessen en Bladel zijn 
enkel op afspraak open, maar online kunt u onbeperkt 
shoppen. Kussens, beddengoed en dekbedden zijn 
makkelijk online te bestellen in de webshop en alles 
wordt gratis thuis geleverd. Voor advies belt u gewoon 
even met een van onze medewerkers.

Advies aan huis en proefslapen
Veel producten zijn via de webshop te bestellen, voor een 
bed, matras of oplegmatras (topper) is iets meer nodig. 
Daarom biedt De Laat nu advies aan huis! Heeft u spe-
cifi ek een vraag over een topper? Vraag even naar Bas. 
Hij komt aan huis voor deskundig advies. Daarbovenop 
heeft hij altijd enkele toppers bij zich om thuis uit te testen. 

Open op afspraak!  Private-Shopping!
Omdat we zeker willen zijn dat u veilig onze winkels 
kunt bezoeken maken we Private-Shopping mogelijk. 
U maakt hiervoor, online of telefonisch, een afspraak 
voor de winkel in Bladel of Diessen. Zo kunnen wij er-
voor zorgen dat er een adviseur op u wacht die alle tijd 
heeft om u uitgebreid te woord te staan.

www.delaatslaapexpert.nl

Online 
winkelen!

Speciaal 
topper-advies!

Kijk voor scherpe

ACTIE DEALS
in onze webshop en 

op de actiepagina van  onze 

WEBSITE!

Bij De Laat is alles erop gericht om mensen de nachtrust te bezorgen die iedereen in deze tijd zo hard nodig heeft. 
Want een lekker bed zorgt voor een goede morgen!

PRIVATE SHOPPING
BIJ DE LAAT SLAAPEXPERT

We reserveren volop tijd en ruimte in de winkels! Bel voor een afspraak!

OP AFSPRAAK GEOPEND!

ONZE WINKELS ZIJN OP AFSPRAAK TE BEZOEKEN: BEL DIESSEN 013 5042823 OF BLADEL 0497 382433 

Bel voor een private shopping 
afspraak


