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Suze Heynemans en Tiny Claassen. Ook voor Suze geeft de tuinderij rust maar vooral ook regelmaat. “Meestal kom ik twee keer per week een middag helpen. Soms krijgen we een 
opdracht maar je mag ook zelf werkjes zoeken. Femmes heeft altijd een goed overzicht van dingen die móeten gebeuren en daar zijn altijd wel mensen voor te vinden.” 
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Wie nu over de akkers van Het 
Groene Goud in Bladel kijkt, kan zich moei-
lijk voorstellen dat er honderden kilo’s 
groenten geoogst zijn dit jaar. Toch is dat 
zo: de start van de zelfoogsttuinderij was 
zéér succesvol, op meerdere vlakken. Met 
initiatiefneemster Femmes van Limpt en 
vrijwilligers Suze Heynemas en Tineke van 
Dooren kijken we terug op een rijke oogst 
en toenemende verbinding tussen de deel-
nemers.

De start
In februari 2021 kreeg Stichting Het Groene 
Goud toestemming om van start  te gaan. 
“We hebben even overwogen om héél klein 
te beginnen maar dat idee hebben we al snel 
losgelaten”, vertelt Femmes. “Als we de inwo-
ners een goed beeld wilden geven van wat 
precies de bedoeling was, dan paste het niet 
om een klein stukje grond te gaan bewerken. 
We hebben 8.500 m2 tot onze beschikking, 
daarvan is dit jaar ongeveer 5.000 m2 ge-

bruikt. We wilden en konden nog niet álles in 
gebruik nemen, onder meer omdat we in het 
begin niet wisten hoeveel helpende handjes 
we zouden hebben. Dat bleken er gelukkig 
meer dan genoeg te zijn en dus kunnen we 
volgend jaar een groter deel gaan gebruiken. 
We kunnen nu rekenen op zo’n veertig vrij-
willigers, die zelf aangeven hoeveel dagen ze 
komen helpen en welke taken dat ze willen 
doen. Het is zo’n fijne groep.”

Hoofd leegmaken
Tineke is vrijwilligster van het eerste uur. “Ik 
ben zelf tuinontwerper dus ik heb wel iets 
met groen en buiten zijn”, lacht ze. “Ik heb zelf 
in de klankbordgroep gezeten om alle plan-
nen op te zetten en te bespreken. Een mooi 
proces van een heel mooi project. Prachtig 
dat alles nu definitief door kan gaan; moet je 
eens opletten wat voor schitterend park hier 
over een paar jaar ligt. Voor mij is het mooiste 
van de tuinderij dat ik lekker mijn hoofd leeg 
kan maken als ik met mijn handen in de aarde 
zit te wroeten. Ik kom tot rust en geniet daar-
bij van het contact met andere mensen. Weet 

je wat zo leuk is? Dat je nooit zonder nieuwe 
recepten naar huis gaat. Sta je bij de snijbiet, 
hoef je maar één keer hardop te zeggen dat je 
niet weet wat je ermee moet en van alle kan-
ten komen suggesties. Ik heb nieuwe groen-
ten leren kennen en ik moet zeggen: het 
smaakt heerlijk. Vooral ook omdat je weet dat 
het biologisch is en dat er geen gif wordt ge-
bruikt om de groenten sneller te laten groeien 
of schimmels uit te bannen. Mislukt een keer 
een oogst: jammer dan, volgende keer beter. 
Bij Het Groene Goud wordt dat geaccep-
teerd; er wordt niet ingegrepen, de natuur 
mag haar werk doen.”

Goeie zin na een dagje werken in de tuin
Ook voor Suze geeft de tuinderij rust maar 
vooral ook regelmaat. “Meestal kom ik twee 
keer per week een middag helpen. Soms 
krijgen we een opdracht maar je mag ook 
zelf werkjes zoeken. Femmes heeft altijd 
een goed overzicht van dingen die móeten 
gebeuren en daar zijn altijd wel mensen voor 
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... de beroemde 
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ooit geweigerd werd 
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Haar vibrato was 
te sterk en 

de docent vond dat 
ze als een 
geit klonk.

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

ALLERHANDE

REUSEL - Zoals elk jaar tijdens de Kerstvie-
ring op basisschool de Leilinde hadden we 
ook vorig jaar weer een goed doel gekozen 
en dat was de Voedselbank in Bladel. 

Veel kinderen brachten etenswaren mee naar 
school om te doneren. Uiteindelijk konden 
we 30 volle kratten meegeven aan de Voed-
selbank. Als school zijn wij heel trots op dit 
resultaat. Fijn dat ouders en leerlingen hier 
zo bij betrokken waren. We hadden een fijne 
Kerstviering gehad. Elke klas had samen ont-
beten in Kerstsfeer en daarna waren er aller-
lei knutselactiviteiten gepland. Ter afsluiting 
was er nog een leuke Kerstfilm. Uiteraard ont-
braken de Kersttraktaties niet.

In verband met de lockdown moest er een 
aantal zaken heel snel geregeld worden voor 
de Kerstviering. We willen graag via deze weg 
supermarkt Jan Linders in Reusel bedanken 
voor de gulle sponsoring die deze supermarkt 
op het laatste moment nog wist te regelen. 
Bedankt hiervoor!

Succesvolle donatie 
BS de Leilinde voor 
Voedselbank Bladel

De Open universiteit 
heeft een programma 
ontwikkeld dat men-
sen na een succesvolle  
behandeling voor kan-
ker helpt om meer te 

bewegen. Dit programma, met de naam 
OncoActief, is speciaal ontwikkeld voor 
(voormalig) darm- en prostaatkankerpati-
enten. 

Er is aangetoond dat dit 
programma helpt om meer 
te bewegen en minder 
vermoeid te zijn. Voor uit-
breiding van dit beweeg-
programma zoeken we 
voormalig kankerpatiën-
ten. Wil je ons helpen? We 
horen graag je ideeën over 
onze plannen, je wensen 
en hoe we nieuwe onder-
delen kunnen combineren 
met het bestaande Onco- 
Actief programma. Het 
gesprekje hierover kost je 
maar een half uur en het 
kan online of telefonisch. 

Interesse? Neem contact op met Monique 
Jacobs (Onderzoek_ehealth@ou.nl) of met 
Catherine Bolman (catherine.bolman@ou.nl, 
tel: 06-38069112).

Meedenken 
over beweeg-
programma 
na kanker? 
Dan zoeken wij u!

Je gaat naar school, hebt huiswerk, wilt 
met je vrienden afspreken, hebt een bij-
baan of zit op een (sport)club. En dan 
wil je waarschijnlijk ook nog wat slapen. 
Niet gek dat jij weleens denkt: #hoedan?! 
Samen met de gemeenten Bergeijk, Bladel 
en Eersel bieden we begin 2022 weer een 
nieuwe The Lab of Life training aan voor 
jongeren.

Waarom The Lab of Life?
The Lab of Life methodiek is ontworpen door 
gedragswetenschappers van de Radboud 
Universiteit Nijmegen. Het helpt je meer 
energie en motivatie te creëren voor de din-
gen die jij belangrijk vindt in het leven. Vanuit 
intrinsieke motivatie leer je om je niet alleen 
voor te nemen om een doel te bereiken, maar 
je gedrag daadwerkelijk te veranderen. Zo 
krijg je meer energie voor dagelijkse activitei-
ten, zit je lekkerder in je vel én verbeteren je 
school- en studieprestaties. Kortom: je bent 
klaar voor de toekomst!

Hoe ziet de training eruit?
De training bestaat uit vijf sessies van twee 
uur die om de week plaatsvinden. Onder be-
geleiding van een gecertificeerd trainer krijg 
je opdrachten in een persoonlijk werkboekje. 
Inschrijven is mogelijk voor alle jongeren van 
12 tot en met 18 jaar uit de vier gemeenten. 
Eind januari start de eerstvolgende training. 
Deelname aan trainingen wordt vergoed door 
de vier gemeenten. Let op: vol = vol! Meld je 
aan via info@suzannevangompel.nl (of stuur 
een e-mail voor meer informatie). 

Deze training komt voort uit #Kempenbranie; 
een aanpak die inzet op het positief beïnvloe-
den van jongeren en hun omgeving. Kijk voor 
meer informatie op 

www.kempenbranie.nl

The Lab of Life: meer motivatie, 
energie en minder stress!
#hoedan?!

Tot en met 10 januari kun je je kerstboom 
inleveren bij de gemeente. Dat is gratis én 
milieuvriendelijk. 

Je kunt je kerstboom inleveren op de volgen-
de locaties:
- Hooge Mierde: Myrthaplein 
- Hulsel: Plein Huisacker (bij de kerk) 
- Lage Mierde: Dorpsplein 
-  Reusel: Marktplein en Mierdseweg (kruising 

met Dooleg)

Lever nog tot 
10 januari je 
kerstboom in

Veel mensen drinken dagelijks alcohol. 
Vaak is dit gewoonte. Een glas wijn of 
bier is nu eenmaal lekker ter ontspanning. 
Maar wat als je één maand helemaal geen 
alcohol drinkt? Zou het moeilijk zijn? Heeft 
het écht zo’n positief effect op je lichaam? 
Vind het uit en schrijf je in voor IkPas! 
Samen met duizenden anderen ga jij dan 
de uitdaging aan in januari.

Gezondheid is nu belangrijker dan ooit. Door 
minder of geen alcohol te drinken, blijf je ge-
zonder en verhoog je je weerstand. Met een 
hoge weerstand ben je minder vatbaar voor 
besmetting. En áls je besmet raakt, word je 
minder ziek. Niet drinken verlaagt de kans 
op chronische ziektes, zoals diabetes type 2, 
een hoge bloeddruk of obesitas. Zonder deze 
ziektes heeft je lichaam meer kracht om zich te 
herstellen na besmetting met het coronavirus. 

Je alcoholgebruik op pauze zetten helpt ook 
om psychische klachten te verminderen. Deze 
tijd kan stress en psychische druk met zich 
meebrengen. Dit kan ook het drinkgedrag 
beïnvloeden. Als je minder alcohol drinkt, 
krijgen negatieve gevoelens, zoals angst, de-
pressie, eenzaamheid en stress minder vat 
op je leven. De uitdaging is niet om nooit meer 
alcohol te drinken, maar om je alcoholgebruik 
even op pauze te zetten. Je zult merken dat 
minder alcohol drinken positief kan zijn. Wie 
weet lukt het om ook na deze januari wat min-
der te drinken. Meedoen? Meld je dan aan via 

www.ikpas.nl

Dry January: 
zeg ‘ja’ 
tegen een 
alcoholpauze
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te vinden. Wat ik het leukst vind van de tuin? 
Dat ik voor het eerst in mijn leven puttertjes 
heb gezien. Zo’n mooie vogeltjes, die komen 

hier lekker insecten eten. Ik kan daar enorm 
van genieten. Van de bloemenzee in de zomer 
ook, trouwens. Grote delen van de tuinderij 
waren bezaaid met bloemen, daar mochten 
de deelnemers wekelijks een boeket van 
plukken. Prachtig en we hebben daarmee de 
insecten gelokt die zorgen voor de bestuiving. 
Kunnen wij weer lekker oogsten. O, had ik al 
verteld over de koninginnenpage, een vlinder 
die niet erg veel voorkomt? Wij hebben ‘m! 
Of haar moet ik zeggen want ze heeft talloze 
eitjes gelegd, vooral op de bloemen van de 
venkel. Ik ga elke keer met goeie zin naar huis 
na een dagje werken op de tuin.”

Zestig verschillende groenten
Femmes zit te stralen want haar initiatief 
heeft uitgepakt zoals ze het hoopte. “Beter 
dan waar ik op gehoopt had”, verduidelijkt ze. 
“Die betrokkenheid is zó goed. Dat er vrijwilli-
gers zijn die spontaan activiteiten mee orga-
niseren bijvoorbeeld: de soepdagen, de Open 
Dag en de bloemendag op de natste dag van 
het jaar. Dat gaf niets, er is volop geplukt en 
genoten en ach wat maken die paar regen-

druppels nu uit. Een tuin heeft water nodig. 
We hadden een raar jaar qua weer maar dat 
is de uitdaging hè, om daar dan mee om te 
leren gaan. In het voorjaar was het lang koud, 
de zomer was nat maar wat geeft het? Er is 
volop geoogst. Ik heb de pompoenen geteld: 
800 stuks in alle vormen en maten. Dat is toch 
grandioos? We hebben af en toe een krat 
groenten aan de Voedselbank kunnen schen-
ken en dat voelt ook goed. Daarnaast hebben 
we veel mensen kunnen laten kennismaken 
met ‘vergeten’ of ‘nieuwe’ groenten. Er was 
koolrabi, groenlof, palmkool en Nieuw Zee-
landse spinazie maar natuurlijk ook gewoon 
boontjes, spitskool, courgette en uien. We 
hebben zestig verschillende soorten kunnen 
oogsten en die oogst deelden we met hon-
derdvijfentwintig volwassen deelnemers en 
dertig kinderen. Dit jaar is er ruimte voor iets 
meer deelnemers maar de inschrijving is in-
middels vol. We hebben een wachtlijst.”

Een groot succes
De grond krijgt nu even rust maar de plannen 
voor dit jaar zijn bekend. “We hopen meer 

basisscholen te zien, het is zó leuk om kin-
deren te leren waar hun eten vandaan komt. 
Ik moet er eerlijk bij zeggen: volwassenen 
ook. Er zijn nog steeds mensen die geen 
idee hebben hoe een boontje of een kool 
groeit. Mooi om eraan te kunnen bijdragen 
dat ze dat uitgelegd krijgen.” Tineke heeft 
een mooie anekdote: “Er waren mensen op 
de tuin: opa en oma met hun kleinkinderen 
die een weekje op vakantie waren. Ze waren 
overal geweest: van de Beekse Bergen tot de 
Efteling. Ik vroeg ze wat ze het leukst had-
den gevonden. De dag op de tuinderij bij de 
boering want daar mochten ze zelf een hele 
grote bos bloemen plukken. Dan doen we 
toch iets goed, of niet?” Begin volgend jaar 
wordt een start gemaakt met de aanleg van 
een nieuw klaslokaal van het Pius X-College 
en de aanleg van de kinderboerderij. Femmes 
kijkt ernaar uit: “Over een paar jaar: dieren in 
de wei, meer levendigheid in De Groene Long 
omdat het een echt park is en veel verse, bio-
logische groenten en prachtige bloemen voor 
heel veel inwoners van Bladel. Voor mij is De 
Groene Long nu al een succes.”
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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 
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loos kunt wonen.
 
Indien u een Duurzaamheidsprofiel wenst 
te ontvangen, dan vragen wij u per mail uw 
postcode + huisnummer naar 
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bouwkundig rapport.
www.dewvanwonen.nl • Henk Hermans:  
tel. 06-11216678  of 085-0036633
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Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284
Oude Provincialeweg 58

T/M ZATERDAG
15 JANUARI

TIJGERTARWE
Op de vloer van de oven gebakken.

Van € 2,95   

Nu voor € 2,50
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

Tineke van Dooren en Noor Fiers

Femmes van Limpt

HET GROENE GOUD
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KEMPEN - Onlangs ondertekenden Mariet  
Kerbusch (voorzitter van Stichting Huur-
dersraad de Kempen), Chris Theuws 
(directeur-bestuurder van Woningstich-
ting de Zaligheden) en de wethouders 
Marko van Dalen (gemeente Bergeijk), 
Fons D’Haens (gemeente Bladel), Steven 
Kraaijeveld (gemeente Eersel) en Peter 
van de Noort (gemeente Reusel-De Mier-
den) de prestatieafspraken voor 2022. 
Door samen te werken worden doelen ge-
realiseerd die afzonderlijk minder makke-
lijk haalbaar zijn. 

Partijen leggen in prestatieafspraken vast 
wat hun bijdrage is aan de volkshuisvesting
Alle partijen streven ernaar dat er in de 4 
Kempengemeenten voldoende goede en be-
taalbare sociale huurwoningen zijn. Samen 
met de gemeenten en de Huurdersraad werkt 
Woningstichting de Zaligheden (WSZ) aan 
het verduurzamen, de betaalbaarheid en de 
beschikbaarheid van woningen. Ook investe-
ren partijen in de leefbaarheid van wijken. 

Energiezuinige woningen
De sociale woningvoorraad in alle gemeen-
ten moet minimaal energielabel B hebben. 
Daarnaast worden verdere stappen gezet in 
de verduurzaming. Zo kijken de partijen naar 
mogelijkheden om (delen van) wijken gas-
loos te maken. Ook worden proeven gedaan 
met nieuwe manieren om woningen op een 
betaalbare, comfortabele en duurzame ma-
nier te verwarmen. Bijvoorbeeld met infra-
roodpanelen. 

Samen werken aan voldoende sociale 
huurwoningen
Gezamenlijk worden strategieën bedacht om 
de druk op de sociale huurwoningmarkt te 
verlichten. Hierbij gaat het bijvoorbeeld om 
projecten om huurders door te laten stromen 
vanuit de sociale huur naar de koopsector. 
Ook komen er tijdelijke woonconcepten. Bij-
voorbeeld in Reusel worden er tiny houses 
geplaatst. Maar ook in andere kernen wordt 
bekeken of met tijdelijke woningen de druk 
op de woningmarkt kan worden verlicht. In 
Luyksgestel neemt de woningvoorraad van 
WSZ toe door de overname van de Vestia- 
woningen. Daarnaast worden er volgend jaar 
in heel de Kempen sociale huurwoningen op-
geleverd en worden er nieuwbouwplannen 

gemaakt voor de jaren daarna. 

Opvangen van de vergrijzing
Het aantal ouderen neemt toe. Samen zoeken 
de partijen naar mogelijkheden om mensen 
zo lang mogelijk zelfstandig te laten wonen. 
Enerzijds door senioren te stimuleren van 
gezinswoningen te verhuizen naar nultreden 
woningen.  Anderzijds door woningen aan te 
passen.

Herstructurering
Er worden daarvoor plannen opgesteld om 
verouderde seniorenwoningen te renoveren 
zodat ze aan de eisen van vandaag-de-dag 
voldoen. Niet alleen wat toegankelijkheid 
betreft, maar ook ten aanzien van duurzaam-
heid. De komende jaren gaat het daarbij om 
een kleine 300 woningen.

Leefbare wijken 
Samen zorgen de partijen ervoor dat huur-
ders van WSZ prettig kunnen wonen in een 
fijne, veilige en schone leefomgeving. Bij-
voorbeeld in de aanpak van overlast wordt 
intensief samengewerkt. Maar ook op het 
gebied van bestrijding van eenzaamheid is 
samenwerking cruciaal. Een onderwerp dat 
al aandacht had, maar door de corona-epi-
demie alleen maar belangrijker is geworden.

Stichting Huurdersraad de 
Kempen, Woningstichting 
de Zaligheden en de 
Kempengemeenten maken 
prestatieafspraken

LOKAAL

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
DUO- EN

ROLGORDIJNEN

Strak en sfeervol                                    

Gratis gemeten 
en geplaatst

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

www.verhagenelektroservice.nl

HISENSE TV
65 INCH • 165 CM

HISENSE 65U80GQ

€ 1249,-

  WIST
     JE 
DAT...?

... het allerkleinste 
zoogdier ter wereld 
een vleesmuis is? 

De hommelvleermuis is een 
piepklein vleermuisje dat 
hooguit 3 cm groot wordt. 
De vleesmuis werd pas in 

1973 ontdekt en komt alleen 
voor in het nationaal park 
Sai Yok in Thailand en 
het aangrenzende gebied 

in Myanmar.

REGIO - Voedselbank Bladel, Reusel-De 
Mierden en Eersel zijn ook in 2021 over-
stelpt met hartverwarmende acties en 
donaties van individuele mensen (van 
jong tot oud), van bedrijven (van groot tot 
klein), van winkels, scholen, restaurants, 
kerken, organisaties en verenigingen.

Dat heeft mogelijk gemaakt dat wij aan onze 
cliënten het hele jaar door wekelijks een pas-
send voedselpakket hebben kunnen uitdelen 
en dat we bij gelegenheden, zoals met Sinter-
klaas en Kerstmis, iets extra’s hebben kunnen 
toevoegen. Daarmee is weer eens aange-
toond dat we in de Kempen mensen, die het 
om wat voor reden dan ook even wat minder 
hebben, een warm hart toedragen en hen 
willen ondersteunen om ‘er weer bovenop 
te komen’.  Voor enkele specifieke acties is al 
eerder dit jaar in de PC55 aandacht geweest. 
Wij willen voorkomen dat we iemand verge-
ten dus geven wij er de voorkeur aan geen 
namen te noemen. 

Toch moet het volgende even aangestipt 
worden:
-  De leveringen van voedselproducten die we 

het hele jaar door ontvingen van bakkers, 
supermarkten, telers en kwekers, volkstui-
nen, drogisterijen, etc. 

-  Voedselinzamelingsacties van basisscholen 
in Eersel, Reusel en Bladel en het Rythovius 
College in Eersel.

-  De bijzondere samenwerking met de Prak-
tijkschool van het Pius X-College.

-  De acties van de parochies in Eersel, Reusel 
en Bladel en de Protestantse Kerk in Bladel.

-  Speciale acties van bewoners: volwassenen 
én kinderen.

-  Iedereen die deelnam en/of een bijdrage 
leverde aan de Postcodeloterij-actie en de 
Douwe Egberts bonnenactie in alle kernen 
van de gemeenten Bladel, Reusel-De Mier-
den en Eersel.

-  Alle bedrijven én individuele burgers die in 
natura schenkingen deden, zoals bijvoor-
beeld kerstpakketten.

-  Alle donateurs (ondernemingen én individu-
ele burgers) die met regelmaat of inciden-
teel de Voedselbank financiële ondersteu-
ning geven.

Namens cliënten en ons team van vrijwilligers 
en bestuur héél hartelijk dank aan iedereen 
die op welke manier dan ook een bijdrage ge-
leverd heeft. U mag er zeker van zijn dat wij 
ervoor zorgen dat alle producten en donaties 
de juiste bestemming krijgen.

Oproep
Mocht u als onderneming, organisatie of indi-
vidu in 2022 plannen hebben voor een actie 
voor de Voedselbank, dan vragen wij u tijdig 
vooraf contact op te nemen met ons bestuur 
om e.e.a. af te stemmen. Dit zou het resultaat 
van uw actie kunnen bevorderen en eventu-
eel teleurstellingen kunnen voorkomen.

Noodzaak
Regelmatig hoor je mensen zeggen dat een 
voorziening als de Voedselbank toch eigenlijk 
niet nodig zou moeten zijn in een rijk land als 
het onze. De realiteit wijst nog steeds uit dat 
1 op de 13 kinderen met honger naar school 
gaat. En zo lang als het nodig is proberen wij 
die nood te ledigen d.m.v. het verstrekken van 
een wekelijks voedselpakket voor die perso-
nen en gezinnen die het nodig hebben.

Daarom, bent u of kent u iemand die mogelijk 
in zulke omstandigheden verkeert, geef haar 
of hem deze informatie of als het voor u zelf 
is: zoek contact met de Voedselbank. Wellicht 
kunnen wij helpen. Ook wij moeten beoorde-
len of iemand in aanmerking komt voor onder-
steuning en daarom is er een intakegesprek 
nodig. Meer informatie en aanmelding zie 
website www.voedselbankdekempenzuid.nl,   
bel 06-28948614 of stuur een e-mail naar 
voedselbankbladel@gmail.com. Onze Voed-
selbank werkt voor inwoners van gemeente 
Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden.

Oog voor voedsel, hart voor mensen

Vele mooie acties en donaties 
voor de Voedselbank
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Om Nederland te beschermen tegen de 
gevolgen van klimaatverandering, zijn na-
tionale en internationale doelen afgespro-
ken. Eén van die doelen is dat in 2050 geen 
aardgas meer wordt gebruikt voor het ver-
warmen van gebouwen. Daarom gaan we 
stapje voor stapje van het aardgas af. 

We stappen over op duurzamere alternatie-
ven. Dit heet de ‘warmtetransitie’. Deze veran-
dering betekent wat voor ons allemaal. Daar-
om vroegen we onderzoeksbureau Research 
2Evolve te onderzoeken hoe jij als inwoner 
aankijkt tegen de warmtetransitie.

Deelnemers bedankt!
Wij danken alle 358 deelnemers hartelijk! 
Mede dankzij jullie hebben we een goede in-
druk van de manier waarop inwoners bij de 
warmtetransitie betrokken willen worden. Al-
vast een inkijkje in de resultaten: 
-  Bijna zes op de tien (56%) ondervraagde 

inwoners is bekend met de warmtetransitie. 
Vier op de tien (40%) weet wat ‘van het gas 
af’ betekent.

-  Ruim 90% van de ondervraagde inwoners 
heeft al energiebesparende maatregelen 
getroff en aan hun woning. Super goed!

-  Zes op de tien (62%) van de ondervraag-
de inwoners is van mening dat inwoners 
samen met de overheid verantwoordelijk 
zijn voor de overstap naar andere energie-
bronnen. Eén op de vijf (20%) vindt dat de 
overheid dit zelf moet regelen.

-  Bijna de helft van ondervraagde inwoners 
(48%) neemt meer maatregelen als het ge-
makkelijker wordt gemaakt. Vier op de tien 
(42%) wil graag een bijdrage leveren aan de 
warmtetransitie.

Het volledige rapport met de resultaten van 
het onderzoek kun je lezen op www.inwoner-
spanelreuseldemierden.nl. Nogmaals hart-
stikke bedankt voor je medewerking!

MEDEDELING

Per 01-01-2022 is 
R & M metselwerken B.V 

Reusel-De Mierden 
opgeheven.

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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.

www.bamboo-inn.nl            Tel. 0497 - 38 44 19

                                 WEEKAKTIE 
                            SUSHI BOX

                                                California Rolls - Salmon Rolls        
                                                 Chicken Rolls - Tempura Ebi Rolls

                          
                                   32 stuks € 35,20
                                  nu voor slechts

          € 30,-

Nasi of bami met ei en vlees met:

Babi Pangang + 4 mini loempia’s
+ Koe Lo Yuk + 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!
€ 16,50

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

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

ALLERHANDE

KEMPEN - Als essentiële dienstverlener 
blijft de Bibliotheek open. Je kunt tijdens de 
openingsuren van de Bibliotheek terecht 
voor gratis hulp bij vragen over corona. Bij-
voorbeeld over het maken van een (boos-
ter)prikafspraak of een testafspraak. Ook 
kan de Bibliotheek helpen bij vragen over 
de CoronaCheck-app of het verkrijgen van 
het papieren coronatoegangsbewijs. 

Op de website van de Bibliotheek vind je 
veel informatie over het maken van een af-
spraak voor een coronaprik of coronatest. 
Ook vind je er informatie over de QR-code en 
de CoronaCheck-app. Alle informatie staat 
op deze website: www.bibliotheekdekem-
pen.nl/hulp-bij-corona. Kom je er niet uit of 
heb je nog vragen? Kom dan langs in de bi-
bliotheek. Medewerkers helpen je verder. De 
hulp is gratis en je hoeft geen lid te zijn van de 
Bibliotheek. Je mag ook altijd bellen om een 
afspraak te maken. Neem als je langskomt je 
legitimatiebewijs mee en neem ook de inlog-
gegevens van je Digi-D mee. Heb je deze nog 
niet of weet je niet hoe het werkt? Ook daar 
kan de Bibliotheek je gratis bij helpen. Indien 
er een wachtrij ontstaat in de vestiging, zal 
de bibliotheekmedewerker vragen om een af-
spraak te maken en op een later moment terug 
te komen. 

Heb je andere vragen over computers en 
internet? Bijvoorbeeld over beeldbellen, 
social media gebruiken, online lezen of online 

afspraken maken en dingen regelen bij de 
gemeente of overheid? Sluit aan bij online Di-
giHulp van de Bibliotheek, elke werkdag van 
11.00 tot 11.30 uur. Ook dit is gratis. Kijk voor 
meer informatie in de agenda op www.biblio-
theekdekempen.nl

Je bent in de Bibliotheek ook welkom om 
boeken te lenen en terug te brengen. De inle-
verdatum van alle materialen is verlengd t/m 
maandag 17 januari. Als je je er niet prettig bij 
voelt om langs te komen, is dat ook niet nodig. 
De Bibliotheek wil het aantal bezoekers zo 
beperkt mogelijk houden en raad aan vooraf 
boeken gratis te reserveren en ook het aan-
bod e-books en luisterboeken te gebruiken. 
Meer informatie over de coronamaatregelen, 
lenen en reserveren en leuke tips voor thuis 
vind je op deze website: www.bibliotheekde-
kempen.nl/corona

Kijk voor de openingstijden en adressen van 
Bibliotheek Bergeijk, Bladel, Budel, Eersel, 
Hapert, Maarheeze, Oirschot, Reusel en Val-
kenswaard op de website www.bibliotheek-
dekempen.nl. De vestigingen zijn in verband 
met corona tot uiterlijk 17.00 uur open.

Bibliotheken blijven open voor hulp 
bij corona en voor lenen

REUSEL - Al 30 jaar 
op rij heeft de foto-
club AFC in Reusel 
het tweede week-
end van januari 
een fototentoon-
stelling georgani-

seerd. Deze expositie werd altijd door on-
geveer 400 mensen bezocht en de laatste 
keer zelfs ongeveer 700. 

Aan belangstelling geen gebrek dus. Daarom 
vinden wij het erg jammer dat onze exposi-
tie dit jaar voor de tweede keer niet door kan 
gaan vanwege corona. De voorbereidingen 
waren al in volle gang. 

De fotoclub heeft besloten om de tentoon-
stelling te verplaatsen naar een later tijdstip 
in het jaar, zodra de corona-situatie het toe-
laat. We houden u op de hoogte!

Fototentoonstelling Amateurfotoclub 
Reusel wordt verzet!

Expositie van Dominiq V.D.wall in Galerie De Kunstkamer

HOOGELOON - Van 8 januari t/m 13 febru-
ari 2022 is er een expositie van Dominiq 
V.D.wall, schilderijen acryl op doek, te zien 
in Galerie De Kunstkamer, Hoofdstraat 49 
in Hoogeloon.

In verband met corona is er geen opening. Op 
zondag 9 januari is Dominiq zelf aanwezig. De 
galarie is open op zaterdag en zondag van 
13.00 tot 17.00 uur en op afspraak (tel. 0497-
681984).
                         

www.galeriedekunstkamer.nl

Van het gas af! Hoe zien onze inwoners dat?
Resultaten Inwonerspanel Warmtetransitie
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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

NETERSEL - Aan de 
start van het nieuwe 
seizoen zal Kees Mollen 
de nieuwe trainer zijn 
op Sportpark de Groes-
bocht. De Hoogeloonse  
oefenmeester en de 
Neterselse club zijn na 

zeer positieve gesprekken tot een akkoord 
gekomen. 
 
Kees is natuurlijk een goede bekende bij veel 
verenigingen in de Kempen. Ook bij zijn nieu-
we club is hij al jaren een graag geziene gast. 
Gezien zijn ruime ervaring bij soortgelijke 
verenigingen en zijn fanatisme, is het bestuur 
er van overtuigd dat er een goede klik zal zijn 
tussen Kees en de wit-blauwen. 

Met een eerste plaats op de ranglijst van de 
5e klasse staat het eerste van Netersel er 
goed voor, maar natuurlijk is het einde van 
het seizoen nog lang niet in zicht. Er is in elk 
geval volop vertrouwen dat de spelers onder 
leiding van André Vosters er alles aan gaan 
doen om er alles uit te halen wat er in zit. Bij 
Netersel zal Kees samen gaan werken met 
assistent Toon Daniëls. De voormalig hoofd-
trainer uit Bladel heeft aangegeven volgend 
seizoen door te willen gaan binnen zijn hui-
dige functie. Beide ervaren heren kijken uit 
naar een succesvolle samenwerking. 
 
Vv Netersel wenst Kees nog heel veel succes 
in het vervolg van het seizoen in Esbeek en 
gaat het komende seizoen met veel vertrou-
wen tegemoet.

Kees Mollen nieuwe 
hoofdtrainer vv Netersel

Voor het complete airco onderhoud voorVoor het complete airco onderhoud voor
alle auto’s en voertuigen alle auto’s en voertuigen 

DE AIRCO SPECIALST
Airco Service Hein

Bedrijfsweg 4B I 5531PT Bladel I 0497 336388 I www.aircoservicehein.nl

Airco Service Hein

Voor hVoor hV comVVVoor hVoor hVoor hVVVoor hVoor hoooor hoor hVoor hoooor hVoor hVoor hVVVoor hVooVoor hVVVoor hVoor hroor h het oor h het oor he het et  het t oor hroor h het oor hroor h ccccocooooomommmm

DE WIJ GAAN 
VERHUIZEN

Vanaf 18 januari 
is ons nieuwe adres

De Postelweg 15 
Bladel

(Voormalig pand Auto Daniels)

DUIZEL - DOSKO ‘32 heeft 
de samenwerking met 
hoofdtrainer Joris Tuns 
met een jaar verlengd t/m 
seizoen ‘22-‘23. Momen-
teel is de Bladelnaar bezig 
aan zijn tweede seizoen 
bij de rood-gelen.

Bestuur en TC van de Duizelse vereniging 
zijn tevreden over de prettige samenwerking 
in Joris’ staf en de jonge selectie. Samen met 
Hans, Jantje, Frank, Ad, Ricardo en Bas wordt 
gebouwd aan goed voetbal en een goede 
sfeer. DOSKO‘32 is nog volop in de race voor 
een nacompetitieplek en gaat de winterstop 
in als nummer drie in de vijfde klasse C.

Naast een goeie trainer is Joris ook nog eens 
een hele sympathieke gast. Barry Stevens 
zou zeggen ‘vooral doorgaan’. Dat gaan we 
dus nog minimaal anderhalf jaar doen!

Joris Tuns 
verlengd een 
seizoen bij 
DOSKO‘32 Geen weekblad?

Laat het ons  weten via
www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

KEMPENLAND

Boekenbeurs Duizel 
gaat niet door!

DUIZEL - De huidige maatregelen 
maken het niet mogelijk om op een 
verantwoorde manier onze jaarlijkse 
Boekenbeurs te houden. Zolang de 1,5 
meter maatregel geldt, gaat de beurs 
voorlopig niet door.

De vorige beurs was ook al uitgesteld 
en beperkt van vorm verplaatst naar de 
zomer. Dit heeft er ondertussen voor ge-
zorgd dat ons depot overvol is geraakt. 
Daarom zijn we genoodzaakt ook tijde-
lijk te moeten stoppen met het innemen 
van boeken. We zullen in de loop van 
het jaar nader berichten hoe we hier-
mee verder gaan. Wilt u meer informatie, 
mail dan uw vraag naar het e-mailadres 
GildeStJanBaptistDuizel@gmail.com

REUSEL - Onlangs namen Reuselnaren 
Richard de Laat, Henk Michiels en René 
Vosters deel aan de Hel van Kasterlee in 
België. Deze winterduathlon staat te boek 
als zwaarste duathlon in zijn soort. 

De race bestond uit 15 km hardlopen,  
117 km mountainbiken en afsluitend 30 km 

hardlopen in koude en natte weersomstan-
digheden. Richard, Henk en René finishte 
knap binnen 9 uur op enkele minuten van 
elkaar. 

Alle lange zware trainingen hadden hun 
vruchten afgeworpen. Op naar de volgende 
uitdaging!

Succesvolle tocht voor 3 Reuselnaren 
aan de Hel van Kasterlee (B)

Vóór de huidige lockdown moesten ver-
schillende locaties controleren op een  
coronatoegangsbewijs (CTB). Dat kan 
extra kosten met zich mee hebben ge-
bracht voor beheerders van deze locaties. 
Daarom heeft de Rijksoverheid aan ge-
meenten een bedrag beschikbaar gesteld. 

Dit bedrag zetten wij in als tegemoetkoming 
van de kosten van CTB-plichtige locaties. 
Voor onze gemeente is dit bedrag maximaal 

€ 750,- per locatie. Heb je tussen 22 septem-
ber en 31 december 2021 als beheerder extra 
kosten gemaakt om te kunnen controleren 
op het CTB? Dan kun je nog tot 12 januari de 
tegemoetkoming aanvragen via www.reusel-
demierden.nl/tegemoetkomingctb.

Financiële tegemoetkoming controle 
coronatoegangsbewijs
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Ervaar het gemak  van 
de opticien bij u thuis

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

  Voordelen
• Oogzorg en oogmeting met professionele 
 apparatuur bij u thuis

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

Ontvang nu 

20% KORTING 
op een paar glazen*

ACTIE
*Actie geldig t/m 31 januari 2022

KEMPENLAND

Aanleg glasvezel 
in Bladel van start

BLADEL - Goed nieuws voor de inwoners van Bladel. 
DELTA Fiber geeft aan dat er voldoende animo voor glas-
vezel is om binnenkort te starten met de aanleg van het 
glasvezelnetwerk in de kern Bladel. 

Start van aanleg glasvezel 
In het eerste kwartaal van 2022 start de aannemer met de bouwwerkzaamheden in Bladel. 
Het doel is om zoveel mogelijk woningen te voorzien van een aansluiting op het glasve-
zelnetwerk. Hoe meer woningen nu al worden aangesloten, hoe beperkter de overlast. De 
straat hoeft dan maar één keer ‘open’. Dit begint met een schouwer van de aannemer die 
langs de woningen gaat om te kijken waar de aansluiting in de woning mag worden ge-
plaatst. Vaak is dit in de meterkast, maar het kan ook op een andere locatie in de woning. 
Iedereen ontvangt hier binnenkort een bericht over. 

Nog geen abonnement? Aanmelden is nog mogelijk! 
Tot 26 januari 2022 krijgen inwoners van Bladel mogelijkheid om zich alsnog aan te mel-
den voor glasvezel zonder aansluitkosten. Op die datum loopt ook de inschrijfmogelijk-
heid af voor de kernen Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel en wordt ook daar de 
balans opgemaakt en gekeken of er voldoende animo is om te starten met de aanleg van 
het glasvezelnetwerk. Aanmelden kan via lokale verkopers, gavoorglasvezel.nl of de web-
sites van telecomaanbieders Caiway, DELTA, Online.nl of Helden van Nu. Door het invullen 
van hun postcode vinden inwoners van deze kernen alle informatie over de telecomaan-
bieders op hun adres en de diverse pakketten voor tv, internet en/of bellen. 

Piet Grootenboer, Directeur DELTA Fiber Netwerk: “We feliciteren Bladel met de komst 
van glasvezel. Snel internet is noodzakelijk voor de leefbaarheid, de economische ont-
wikkeling en het aangehaakt blijven bij technologische ontwikkelingen zoals eHealth en 
onderwijs op afstand. Ik ben daarom blij dat we de inwoners van Bladel die zich nog 
niet hebben aangemeld nu de kans kunnen geven om alsnog mee te doen met Casteren, 
Hapert, Hoogeloon en Netersel zonder aansluitkosten.”

Voor meer informatie en het laatste aanlegnieuws kijk dan op 

gavoorglasvezel.nl

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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

Daar wij geen fysiek 
Alzheimer Café kunnen 
organiseren i.v.m. corona-
maatregelingen hebben 
wij samen met KempenTV 
een online interview met 
Evelien Mescher, dat op 13 
januari wordt uitgezonden.

Evelien Mescher is muziektherapeut en ini-
tiatiefneemster van het project Miracles of 

Music. Met dit project maakt zij zich sterk 
voor meer muziek in zelf-, mantel- en profes-
sionele zorg. Het interview met Evelien is te 
zien op 13 januari bij KempenTV. Zij is te gast 
in het Alzheimer Café om te vertellen over het 
belang van muziek voor mensen met demen-
tie.

Helaas kan het Alzheimer Café in februari ook 
niet doorgaan. We hopen u in maart weer te 
kunnen ontvangen in het Alzheimer Café.

Alzheimer Café De Kempen gaat online!

Onze buitendienst geeft een opknapbeurt 
aan de daken van de schuilhutten in het 
buitengebied. In totaal zijn er zeven van 
zulke daken in onze gemeente. De buiten-
dienst knapt er twee per jaar op in eigen 
beheer. 

De daken worden met onze eigen kraan-
wagen verwijderd en naar de gemeentewerf 
gebracht. Onze collega’s vervangen daar het 
oude hout door nieuw geïmpregneerd hout. 

Dat gaat minimaal 10 jaar mee. Zo kunnen 
fietsers en wandelaars weer schuilen.

Veilig schuilen onder een nieuw 
houten dak

BERGEIJK - Wij zijn een zelfhulpgroep voor 
naasten van verslaafden. Het doel van deze 
zelfhulpgroep is het leren omgaan met een 
verslaafde in jouw naaste omgeving.

Wij creëren een veilige plek om je verhaal te 
delen met ervaringsdeskundigen in een om-
geving waar niet geoordeeld of veroordeeld 
wordt. Een plek waar je tips en handvatten 
krijgt en niet te vergeten wat je rol is of kan 

zijn in deze rollercoaster van verdriet, on-
macht, boosheid, onbegrip, etc.

Vanaf nu elke tweede dinsdag van de maand, 
vanaf 19.30 uur, is er een bijeenkomst in het 
Aquinohuis, Dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk.

Graag aanmelden via: moedigemoedersde-
kempen@hotmail.com of neem contact op 
met Sandra via 06-13400967.

Bijeenkomst Moedige Moeders
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Door Arie van den Berk

Hoe vaak heeft u dit al gezegd de laatste dagen? Vast 
ook heel vaak, net zoals ik zelf en al die andere mensen. 
Een mooie wens, maar misschien wel wat afgevlakt door 
de jaren heen. Net zoals de vraag ‘Hoe gaat het?’, die 
vaak wordt gesteld terwijl er niet op het antwoord wordt  
gewacht. Natuurlijk maak ik me daar wel eens schuldig aan, 
net zoals u waarschijnlijk. Het is een soort groet geworden, 
terwijl het juist zoveel betekenis zou kunnen hebben!

Luisteren
Mijn goede voornemen voor het nieuwe jaar is dan ook nog 
beter te luisteren. Naar wat mensen zeggen, maar juist ook 
naar wat ze niet zeggen... Want wist u dat meer dan een  
miljoen volwassenen zich sterk eenzaam voelen? En dat 68% 
van alle rouwenden zich eenzaam voelt na het verlies van een 
dierbare? Dat betreft dus 2/3 van alle nabestaanden, vooral 

in de eerste drie maanden na een overlijden, volgens een enquête door auteur/docent Lory 
Wagenaar eerder dit jaar in Nederland.

Eenzaamheid
Hoe vaak hoort u dat gevoel van eenzaamheid of dat verdriet terug als antwoord op uw vraag 
‘hoe gaat het?’ of uw wens ‘gelukkig nieuwjaar’? Verhoudingsgewijs vast niet zo vaak als deze 
cijfers aantonen. Omdat uw vraag of wens ook vaak als soort van groet wordt geïnterpreteerd 
of omdat mensen niet willen ‘klagen’. Maar maakt dàt ons allen niet eenzamer? Als we niet meer 
oprecht luisteren naar elkaar, aandacht hebben en geen saamhorigheidsgevoel meer kennen?

Een nieuw jaar
2022 is net begonnen. Het jaar ligt nog voor ons, ook bij u is vast niet elke minuut al ingevuld.  
Zullen we met zijn allen proberen de eenzaamheid van die miljoen Nederlanders wat te  
verminderen? Het verdriet van nabestaanden wat te verzachten? Door er een zo gelukkig 
mogelijk nieuwjaar van te maken, binnen ieders persoonlijke omstandigheden. Een oprechte 
vraag, een kopje koffie, een kaartje; een blijk van aandacht kan echt al zoveel verschil maken.

Ik wens u graag oprecht een gelukkig nieuwjaar toe, samen met uw dierbaren. Een nieuwe 
start waarin we met zijn allen misschien nog net iets meer kunnen betekenen voor de mensen 
om ons heen.

Gelukkig nieuwjaar! 

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

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 AFHALEN!
MA : 12.15 - 21.45 UUR
DI : GESLOTEN
WO T/M ZO : 12.15 - 21.45 UUR

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES
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Verzoek aan 
verenigingen en organisaties

Weekblad PC55 wordt in het weekend verspreid. Sommige mensen lezen 
de krant direct, anderen op een later tijdstip in het weekend of wellicht in 
het begin van de week. 

Wij verzoeken verenigingen en stichtingen om berichtgeving over evene-
menten of activiteiten die in het weekend plaatsvinden uiterlijk twee weken 
van te voren aan ons door te geven. 

Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat het tijdig in deze krant staat 
(een week vóór het evenement) en hebben alle lezers de gelegenheid zich 
voor te bereiden en het evenement te bezoeken. 

Bedankt voor de medewerking!

Hanneke van 
D o n g e n - H e r -
mans wordt 
voorgedragen 
als de nieu-
we griffier per 

1 maart 2022. Zij wordt de opvolger van 
Maarten Olthuis, die sinds 1 september 
2021, vanwege vertrek naar een andere 
gemeente, wordt vervangen door Hans 
van Berkel. 

Hanneke werkt sinds 2007 voor de gemeen-
te Bergeijk, waar ze aanvankelijk begonnen 
is als secretaris van de Commissie Bezwaar-
schriften. Sinds 2010 is ze in Bergeijk even-
eens werkzaam geweest als raadsgriffier. Ze 
studeerde onder andere aan de Bestuursaca-
demie en heeft daar de opleiding Algemeen 
Juridische Zaken gevolgd en later ook nog de 
leergang voor Griffier. Hanneke is getrouwd, 
heeft 4 volwassen kinderen en woont in Ha-
pert. De griffier ondersteunt de gemeente-
raad en is de eerste adviseur van de raad. De 
gemeenteraad neemt in de openbare raads-
vergadering op 25 januari een aanwijzingsbe-
sluit. De beëdiging vindt plaats in de raads-
vergadering van 22 februari en per 1 maart 
2022 zal de nieuwe griffier starten in haar rol.

Nieuwe griffier

Rond de kerstdagen zijn er werkzaamheden 
gestart in het gemeentelijke bos rond de 
Groote Cirkel in Reusel. We zorgen zo voor 
meer variatie in dit bos. Dat is goed voor de 
natuur, biodiversiteit en maakt het bos aan-
trekkelijker voor wandelaars en fietsers. 

Het aangeplante naaldbos maakt plaats voor 
verschillende loof- en naaldbomen, struiken 
en kruiden. De naaldbomen die blijven staan, 
krijgen meer ruimte om zich te ontwikkelen. 
De bomen die worden gekapt, zijn gemar-
keerd met verf. Ook creëren we verschillende 
open ruimtes in het bos. Zo ontstaat ruimte 
voor nieuwe bomen en struiken en kunnen 
dieren beter schuilen en voedsel vinden. 

De boomstammen worden langs brede bos-
paden opgestapeld met machines. Dat hout 
wordt verwerkt tot bijvoorbeeld plaatmateriaal, 
balken en/of palen. Met de opbrengst daarvan 
onderhouden en ontwikkelen we het bos. Daar-
onder valt ook het veilig en toegankelijk houden 
van bospaden. Door de werkzaamheden kan er 
spoorvorming ontstaan op de bospaden. Dit 
wordt na afloop hersteld. Beschermde planten, 
dieren en hun nesten of holen worden zo min 
mogelijk verstoord. De werkzaamheden vinden 
dan ook buiten het broedseizoen plaats. Mocht 
je tijdens de werkzaamheden in het bos zijn, 
blijf dan op veilige afstand. Wij vragen begrip 
voor eventuele overlast.

Bos bij Groote Cirkel 
aantrekkelijker voor 
wandelaars en fietsers
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ONTVANG
EEN GRATIS
GOODIEBAG

scan mijWil je gezond gewicht verliezen?
Ben je klaar met jojo-en?
Wil je blijvend resultaat?

Plan een GRATIS  adviesgesprek in

Als gecertificeerd voedings- en gewichtsconsulente help ik je 
graag af te slanken zónder moeite maar mét gezonde, 
smaakvolle producten.

In samenwerking met Pro10 Pharma, bied ik een evenwichtige 
en gezonde dieetmethode aan die zorgt voor gewichtsverlies 
op verantwoorde wijze. Een uitgebalanceerde lijn dieetvoeding 
boordevol vitaminen en mineralen.

info@contourcarebladel.nl
www.contourcarebladel.nl

BERGEIJK/LUYKSGESTEL - Eindelijk dui-
delijkheid voor de huurders van Vestia in 
Bergeijk. Na een intensief verkooptraject is 
de overname van de 445 woningen per 1 ja-
nuari 2022 definitief. Woningbelang is vanaf 
die datum eigenaar van de 359 woningen in 
Bergeijk, Woningstichting de Zaligheden 
(WSZ) van de 86 woningen in Luyksgestel. 
Voor de huurders betekent dit perspectief 
voor de toekomst. Hun nieuwe verhuur-
ders gaan, mede door de financiële bijdra-
gen van gemeente Bergeijk en provincie 
Noord-Brabant, aan de slag met onderhoud 
en verduurzamen van de woningen.

Directeur-bestuurders Maarten Meulepas 
van Woningbelang en Chris Theuws van 
WSZ vinden het fijn om de huurders wel-
kom te kunnen heten. Hun organisaties zijn 
al maanden bezig met de voorbereidingen. 
Maarten Meulepas: “We hebben enige tijd 
nodig om een goed beeld te krijgen wat er 
allemaal moet gebeuren aan de woningen. 
Daarna maken we een plan van aanpak en 
kunnen we de huurders laten weten wat we 
gaan doen en in welke volgorde. Ik weet dat 
er ook vragen leven bij de huurders wat er 
met hun huurprijs gaat gebeuren. Daar kan 
ik geen eenduidig antwoord op geven, omdat 
de situatie voor de ene huurder anders is dan 
voor de andere. Ons team dat de kennisma-
kingsgesprekken gaat voeren, kan alle vra-
gen van huurders beantwoorden. Ik beloof in 
ieder geval dat wij de kwaliteit van de wonin-
gen in lijn gaan brengen met de huurprijzen. 
En als we excessieve huren tegenkomen, be-
kijken we per adres hoe we maatwerk kun-
nen leveren.” Chris Theuws vult aan: “Ook wij 
staan in de startblokken om de huurders in 
Luyksgestel welkom te heten in het nieuwe 
jaar. Dat doen wij ook met kennismakings-
gesprekken bij onze huurders. Begin 2022 
nemen wij telefonisch contact op met alle 
huurders in Luyksgestel. Tijdens het gesprek 
krijgen zij de mogelijkheid tot het stellen van 
allerlei vragen. Het belang van de huurders 
heeft voor ons altijd op de eerste plaats ge-
staan. Daarom vinden wij het extra fijn dat de 
overname voor het einde van dit jaar rond is.”

Overname onderdeel van oplossing
Vestia verkeert sinds 2012 in financiële pro-
blemen. De laatste jaren is landelijk gewerkt 
aan een pakket van structurele oplossingen. 
De verkoop van de 445 woningen in Bergeijk 

is daar onderdeel van. De overname van de 
woningen was complex. De door het minis-
terie van Binnenlandse Zaken aangesteld be-
stuurlijk regisseur Hamit Karakus: “Vestia, ge-
meente Bergeijk, de provincie Noord-Brabant 
en corporaties Woningbelang en WSZ hebben 
zich tot het uiterste ingespannen om tot een 
overeenkomst te komen. Dat vergt bestuurlijk 
lef en een warm hart voor de volkshuisvesting. 
De huurders hebben lange tijd in onzekerheid 
gezeten, maar dankzij wilskracht en een con-
structieve houding van alle betrokkenen is er 
het afgelopen jaar tempo gekomen in het pro-
ces tot overname. Het resultaat is dat huurders 
weer perspectief hebben richting de toekomst. 
En daar doen we het uiteindelijk voor.”

Overname was complexe opgave
Op 12 mei 2020 tekenden minister Ollongren 
van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties 
en alle betrokkenen een bestuurlijk akkoord 
voor de overname van het Vestia bezit in zes 
gemeenten, onder andere Bergeijk. Daarmee 
gaven alle betrokken partijen aan de overna-
me van het Vestia bezit voor het behoud van 
voldoende sociale huurwoningen in Bergeijk 
als een gedeelde verantwoordelijkheid te zien. 
Ruim anderhalf jaar was er nodig om het com-
plexe volkshuisvestelijke probleem samen op 
te lossen. Er bestond een groot verschil tus-
sen de verkoopprijs tegen marktwaarde van 
de Vestia woningen en het bedrag dat Wo-
ningbelang en WSZ konden betalen zonder 
dat hun investeringscapaciteit onder druk zou 
komen te staan. Daarop besloten gemeente 
Bergeijk en provincie Noord-Brabant de cor-
poraties financieel te steunen. Dit resulteerde 
uiteindelijk in een lening van de provincie van 
45 miljoen. Gemeente Bergeijk draagt bij met 
in totaal 1,5 miljoen. Het geld kan worden be-
steed aan onderhoud, verduurzaming en de 
bouw van 200 nieuwe sociale huurwoningen 
in de gemeente Bergeijk.

Goede samenwerking noodzakelijk
Provinciale Staten stemden op 3 december in 
met de bijdrage van de provincie. Wethouder 
Marko van Dalen: “De overname van de Ves-
tia-woningen door Woningbelang en WSZ is 
een belangrijke stap in een complex dossier. 
Voor de huurders betekent deze overname 
dat zij weer vooruit kunnen kijken. Er zijn 
goede afspraken gemaakt over het verduur-
zamen van de woningen en de realisatie van 
nieuwe woningen.”

Woningbelang en Woningstichting de 
Zaligheden verwelkomen huurders
Overname Vestia woningen Bergeijk defi nitief

BLIJVEND FIT & VITAAL ZIJN, DAT WIL JIJ TOCH OOK?!

Kortdurend begeleidingsprogramma’s zijn niet afdoende voor lange termijn succes!
Daarom hebben we een 11 maanden durend groepstraject opgesteld waarbij;
samenhorigheid, veiligheid, gezelligheid, resultaat en duurzame leefstijlveranderingen 
de steekwoorden zijn.

Jij wilt toch ook:
• Jouw beste jaar ooit beleven?
• Resultaten behalen en behouden?
• Leren hoe je een terugval voorkomt?
• In een besloten groep aan de slag?
• Alles uit het leven halen wat er in zit?

Lees dan nu alle informatie op www.topfitt.nl en meld je aan 
voor een informatiebijeenkomst.

Topfitt Lifestyle Center
Brouwer 1

5521 DK Eersel

+31 (0)6 54 98 29 90
info@topfitt.nl

  /topfitt.eersel
  /topfitt.eersel

HET leefstijl jaarprogramma

INFORMATIEF

Weekkrant PC55
In PC55 lees je over 

mensen en bedrijven die je ként.
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Elke morgen kijk ik uit naar het nieuws. 
Alle belangstelling voor hetgeen er op de 
aardbol gebeurt. Het is selecteren want 
alles is niet bij te houden. Ik vraag me af 
waarom de slechte zaken zo lang in mijn 
geheugen blijven hangen, zaken die verve-
lend zijn, mensen hun vrijheid ontnemen. 
Waarom blijft bij mij in het geheugen zit-
ten dat China volkerenmoord pleegt op 
de Oeigoeren, dat hun hoofdtempel van 
dit moslimvolk is platgewalst en dat uit-
gerekend het Amerikaanse Hilton er een 
hotel op gaat bouwen. Waarom hou ik het 
nieuws bij dat Afghanistan weer wordt 
overgeleverd aan de Taliban omdat de 
westerse wereld de strijd niet kan of wil 
winnen. Waarom lees ik steeds weer de 
artikelen over leiders die ten koste van 
mensenlevens en hele bevolkingsgroepen 
in armoede laten creperen, mensen met 
een andere geaardheid als tweedehands 
burgers worden beschouwd? Dictators die 
de macht in handen houden ter meerdere 
eer en glorie van zichzelf. Waarom lees ik 
al die verslagen van rechtszaken waarbij 
mensen andere mensen ontzettend heb-
ben beschadigd en zelfs gedood. En dan 
die verslagen over wat er allemaal verkeerd 
is gegaan in ons eigen land bij overheids-
diensten. Is de wereld dan één groot circus 
waar dieren vervangen zijn door mensen? 
Ik lees ook van mooie sportprestaties en 
bedenk dan dat dit in schril contrast staat 
met dat andere nieuws dat al eeuwen aan-
houdt en van de keuzes van overheden die 
uiteindelijk een eerlijke verdeling van de 
welvaart in de weg staan.

Nee, ik lees niet de verkeerde krant, ik 
word bevestigd door het nieuws dat laat op 
de avond op TV komt. Nieuwsuur slaan we 
niet snel over, meestal zelfs niet als er weer 
eens laat op de avond nog voetbal wordt 
uitgezonden. Dat programma heeft de Zil-
veren Nipkow-schijf gewonnen, een be-
vestiging dat er veel meer mensen over dat 
programma denken zoals wij.  Interviews 
die diepgaan en “to he point” zijn, zo goed 
dat Geert Wilders er zijn vingers niet aan 
wil verbranden. Nieuwsuur maakt analyses 
van actuele ontwikkelingen waaruit blijkt 
dat hun onderzoekjournalisten het werk 
prima beheersen. Regelmatig is het zo dat 
die resultaten graag worden overgenomen 
door Tweede Kamerleden.  

Ik neem ook kennis van activiteiten waarbij 
de doelstelling is om het leven van men-
sen een beetje beter te maken. Personen 
die hun hoofd boven het maaiveld durven 
uit te steken en heel hun ziel en zaligheid 
daarvoor in de strijd gooien. Gelukkig, er is 
en blijft idealisme in deze wereld ondanks 
het egoïsme dat de mensheid verdeelt in 
“Ik met mijn meelopers” en de rest van de 
wereld. 

Blijkbaar hebben we dat alles nodig om op 
onze eigen manier in de wereld te staan, 
om onze rug recht te houden en een brede 
kijk op de gebeurtenissen te behouden. Ik 
ben opgevoed met de christelijke gedach-
te dat je met mensen moet omgaan en be-
schouwen op een manier zoals je wilt dat 
jij wordt behandeld door je omgeving. Om 
die les steeds weer in de praktijk te bren-
gen, heb ik al dat slechte en goede nieuws 
nodig. Daarom!

Dick Bos

Waarom

column

Oktober
zoekt
vr� willigers!

Heeft u een paar uurtjes
per week over en interesse
in het vr� willigerswerk?

Neem contact op met Marloes of Annet, 
onze coördinatoren vr� willigers.
Tel, 088-245 7795 of
coordinatorenvr� willigers@zorginoktober.nl

zorginoktober.nl

Werken als
vr� williger b� 
Oktober is voor
alle leeft� den! 
B�  Oktober werken veel professionele 
zorgverleners, maar gelukkig kunnen w�  
ook rekenen op de hulp van vr� willigers. 

Dat het vr� willigerswerk in de ouderenzorg 
heel divers is en ook heel verschillende 
mensen aantrekt bew� zen z� .
Van jong tot oud, iedereen zet zich
in voor onze bewoners! 

Heeft u een paar uurtjesB�  Oktober werken veel professionele 

De vier Brabantse 
waterschappen en 
de provincie willen 
intensiever, sneller 
en flexibeler aan de 
slag met water en 
natuur in Brabant. 

Er moet veel gebeuren om sloten, beken en 
bodem beter bestand te maken voor natte 
én droge tijden. Hoe waterschappen en 
provincie dit de komende zes jaar samen 
gaan doen, staat in nieuwe maatwerkover-
eenkomsten. Per stroomgebied in Brabant 
zijn maatwerkafspraken gemaakt tussen 
provincie en het betreff ende waterschap 
over doelen, ambities en de werkwijze.

Inhoud maatwerkovereenkomsten
De afspraken gaan onder meer over:
-  Watersysteemherstel, waaronder beek- en 

kreekherstel en stijging van de grondwater-
standen.

- Natte natuurparels en Natura 2000-gebieden
-  Het realiseren van natuurnetwerken, ecolo-

gische verbindingszones en natuurvriende-
lijke oevers.

Maar ook mogelijkheden voor vismigratie, het 
klimaatbestendiger maken van onze woon-
omgeving en een vitale bodem krijgen aan-
dacht. In de aanpak gaan partijen per gebied 
heel gericht aan de slag met bovenstaande 
ambities, in samenspraak met partners in de 
gebieden én met een integrale blik. Dat bete-
kent dat in het gebiedsproces ook andere re-
levante opgaven worden opgepakt, bijvoor-
beeld voor de landbouw- en energietransitie.

In het regeerakkoord dat een paar weken 
geleden gepresenteerd is, wordt het belang 
van deze gebiedsprocessen bevestigd. In 

het akkoord staat dat het belangrijk is dat de 
stikstofaanpak zich niet alleen richt op het 
verminderen van stikstofuitstoot, maar dat 
er oog moet zijn voor de samenhangende 
uitdagingen rond waterkwaliteit, klimaat en 
natuur. Het kabinet trekt daar veel geld voor 
uit. Samen met de waterschappen en de pro-
vincie kan zo het verschil gemaakt worden.
  
Het afstemmen van onderlinge ambities en 
werkwijzen is niet nieuw. Door gezamenlijke 
ambities te formuleren ontstaat er een samen-
werkingsvoordeel, zijn we sneller in de uitvoe-
ring en opereren we meer als één overheid 
naar alle belanghebbenden in het gebied. 
Watergraaf Erik de Ridder: “Voorheen wer-
den deze werkafspraken sectoraal gemaakt. 
Eén overeenkomst voor natuuropgaven, één 
overeenkomst voor de wateropgaven. Met de 
komst van de maatwerkovereenkomst is het 
ons gelukt om ambities integraal te benoe-
men en te prioriteren in een gebiedsgerichte 
aanpak. En dat is nodig, omdat de water- en 
natuuropgaven nauw verweven zijn én het 
belang van slim programmeren toeneemt.”

Klimaatrobuust Brabant
De provincie en de waterschappen werken 
gezamenlijk aan water en natuur om te komen 
tot een klimaatrobuust Brabant in 2050. Wat 
en hoe ze dat gaan doen staat in het Regio-
naal Water en Bodem Programma (RWP) van 
de provincie en de waterbeheerprogramma’s 
van de waterschappen. Nieuwe samenwer-
kingsprincipes om als één overheid aan deze 
taken te werken zijn vastgelegd in de Koepe-
lovereenkomst Groenblauw 2021-2027. Per 
waterschap is de koepelovereenkomst verder 
uitgewerkt en concreet gemaakt in een Maat-
werkovereenkomst groenblauwe opgaven 
2022-2027 (MOK).

Waterschappen en provincie werken versneld 
en intensiever samen aan water en natuur

IN DE KEMPEN

Puppy- en beginnerscursus 
Rottweiler Werkgroep Hoogeloon
Rottweiler Werkgroep Hoogeloon start op 
zaterdag 12 februari weer met een puppy-
cursus en beginnerscursus voor alle 
rassen. 

De datum is onder voorbehoud in verband 
met de ontwikkelingen rondom de COVID-19 
pandemie. Deze cursussen zijn voor hon-
den vanaf 12 weken die alle inentingen heb-
ben gehad. De cursussen bestaat uit vijftien 
lessen. 

De puppycursus is elke zaterdag om 
10.00 uur. De beginnerscursus begint elke 
zaterdag om 11.00 uur. Meer informatie over 
de cursussen is te vinden op de website: 
www.nrc-rwh.nl/cursussen. Hier kunt u, als 
u wilt deelnemen ook inschrijven. Bij ondui-

delijkheden kunt u bellen voor informatie op 
maandag t/m zaterdag tussen 18.00 en 21.00 
uur met het nummer: 06-30468933.

De kosten bedragen € 125,00. Het lesgeld 
dient bij aanvang van de training betaald te 
worden (gaarne met contant gepast geld be-
talen). U wordt tevens vriendelijk verzocht 
het inentingsboekje of dierenpaspoort van 
uw hond mee te brengen zodat wij kunnen 
controleren of uw hond is ingeënt.

De cursussen worden gegeven op het terrein 
van de Rottweiler Werkgroep Hoogeloon, 
sportpark De Lemelvelden, Burgemeester 
van Woenseldreef 31, 5527 JN Hapert.

www.nrc-rwh.nl



11 7 januari 2022

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Woningbouw in 
gemeente Bladel: 
Sprint of marathon?

De oververhitte woningmarkt is het gesprek van de dag, en 
dus is wonen ook een hot item in de gemeenteraad. ‘Woning-
bouw moet sneller!’ lijkt het mantra, maar klopt dat wel?

Nog niet zo lang geleden lag de woningmarkt op z’n gat. En de 
bouw ook: op het dieptepunt in 2013 werden in de gemeente 
Bladel slechts 35 woningen in aanbouw genomen. Inmiddels 
zijn we uit het dal geklommen. In 2019 en 2020 ging het om 
131 en 123 woningen. Het lijkt alsof de markt dicteert hoeveel 
woningen erbij komen. Welke rol speelt de gemeente bij de 
planning? 

Als we kijken naar de projecten die nu in aanbouw zijn, valt iets 
anders op. Plan Akkerstraat in Hoogeloon bijvoorbeeld. Hier 

wordt nu volop gebouwd. De eerste fase, met ruim 30 woningen, is in oktober opgeleverd. Maar 
de eerste plannen voor deze locatie zijn van 2015. Hier duurde het dus vijf jaar voordat de schop 
in de grond ging. En dat is geen uitzondering. Zowel plannen van de gemeente als die van ont-
wikkelaars kennen een lange aanloop. Vaak vertraagt een project om verschillende redenen.

De procedure om het bestemmingsplan te wijzigen en een vergunning te verlenen is niet het 
grootste obstakel. Deze procedure kost weliswaar veel tijd, maar plannen in procedure halen 
bijna altijd de eindstreep. Blijkbaar treedt vertraging vooral op in het voortraject. In onze 
gemeentelijke Woonvisie staat welk type woningen gebouwd moeten worden. Er is vooral 
behoefte aan betaalbare woningen. Een plan moet daarnaast aan meer eisen voldoen: open-
bare ruimte met groen en parkeerplaatsen, zonder gasaansluiting energiezuinig bouwen, 
gescheiden riolering... Ontwikkelaars moeten een goed plan ontwikkelen en willen ook rende-
ment halen. Dat is vaak een hele puzzel. 

In de gemeente Bladel is het mooi en fijn wonen. We maken deel uit van Brainport, een regio 
met flinke economische groei. Hierdoor neemt de vraag naar woningen nog steeds toe. Hoe 
voorzien we dan in deze vraag? Om tegemoet te komen aan de vraag van een groeiende bevol-
king en kleinere huishoudens, moeten we volgens de provincie tot 2031 ongeveer 100 woningen 
per jaar bouwen. Dus in totaal 1.000 woningen in tien jaar. Wij vinden dat te weinig! Gelet op 
de huidige vraag en de voorziene (economische) groei van de regio, denken wij dat er meer 
gebouwd moet worden. 

We hebben een gemeentelijk woningbouwprogramma waarin alle geplande projecten staan. Bij 
elkaar opgeteld staan hierin nu 1032 woningen. Dat is al veel meer dan enkele jaren terug: de 
afgelopen periode zijn er voor honderden woningen projecten toegevoegd. Er is de afgelopen 
periode dus hard gewerkt. 

Dat is echter lang niet genoeg voor de komende tien jaar! Natuurlijk komen er nog projecten bij 
in die tijd. Maar belangrijker: die projecten kennen een lange doorlooptijd, waarbij er ook pro-
jecten afvallen. Daarom vinden we dat er veel meer projecten aan het woningbouwprogramma 
moeten worden toegevoegd, om voldoende productie te kunnen halen.

Met de aankoop van een perceel aan de Lange Trekken in Bladel heeft de gemeente hiermee 
een begin gemaakt. Hier is ruimte voor zo’n 90 woningen. En er zit meer in het vat: in Bladel de 
Biezen II (134 woningen) en Kempenland (ca. 170). Na de verhuizing van Den Herd naar de oude 
Rabobank kan den Herd en mogelijk ook de oude praktijkschool en de oude gemeentewerf 
worden ontwikkeld. In Hapert de Wijer naast het flexhotel (ca. 70) en de locaties van de oude 
Marnixschool, het Palet en d’n Tref, die vrijkomen door de realisatie van de MFA Hapert. Ook in 
de kleinere kernen staan projecten op stapel. 

Fons d’Haens
Wethouder ruimte, milieu en wonen 

Wil jij meedenken over woningbouw in de gemeente Bladel? Stuur dan een mailtje naar 
info@cdabladel.nl of reageer op dit artikel op Facebook. 

www.cdabladel.nl

TIJDELIJKE VERHUIS 
TANDARTSENPRAKTIJK 

HOOGELOON
Een tijd geleden sprong er een leiding in Tandartsenpraktijk Hoogeloon. 
Dit had heel wat waterschade tot gevolg. Om alles te kunnen herstellen, 
dienen er helaas ingrijpende werken te gebeuren. Daarom zijn zij 
genoodzaakt de praktijk tijdelijk te verlaten.

Gedurende de werkzaamheden zal de praktijk daarom verhuizen naar 
mobiele units die op het Valensplein, op 250m van de praktijk, 
geplaatst worden. Op deze manier kunnen zij hun patiënten van de 
beste zorgen blijven voorzien.

De verhuis is voorzien voor 31 januari 2022 en als alles volgens planning 
verloopt, zullen de werken ten laatste op 18 april 2022 afgerond zijn.

Bent u patiënt van Tandartsenpraktijk Hoogeloon en heeft u een afspraak
gedurende deze periode? Dan gaat deze door in de mobiele units aan het 
Valensplein.

Heeft u vragen over deze tijdelijke verhuis? 
Aarzel dan niet om hen te contacteren op het nummer 0497 682 231 of via 
info@tandartsenpraktijkhoogeloon.nl

INFORMATIEF

De gehele weg 
de Kleine Hoe-
ven tot aan de 
Hallenstraat in 
Bladel wordt 
vernieuwd. De 
eerste fase is af-

gerond en volgens planning verlopen. De 
rioleringswerkzaamheden zijn uitgevoerd 
en er is een eerste laag asfalt aangebracht 
op de nieuwe weg en het fietspad. De laat-
ste laag (deklaag) volgt in de laatste fase 
van het project.

Fase 2a
De aannemer gaat door met fase 2a. In deze 
fase wordt het deel van de Kleine Hoeven tot 
aan de Savoor geasfalteerd.

Fase 2b
In fase 2b volgen de werkzaamheden van de 
Savoor tot aan de Strook. Het verkeer wordt 
omgeleid met een platenbaan. De woningen 
aan de Strook en bedrijventerrein De Sleutel 
blijven daardoor bereikbaar.

Fase 3
In de laatste fase wordt het deel van de Strook 

tot de Hallenstraat aangepakt. De werkzaam-
heden zijn volgens planning begin april afge-
rond. Dit is ook afhankelijk van het weer. Tij-
dens deze fase wordt dit wegdeel afgesloten 
voor verkeer. Van 24 januari tot 4 april 2022 
wordt Berschotten in Bladel opengesteld voor 
personenverkeer. Zo voorkomen we verkeers-
opstoppingen op bedrijventerrein De Sleutel. 
De openstelling geldt alleen op werkdagen 
in de avondspits tussen 15.00 en 18.00 uur. Er 
worden verkeersregelaars ingezet.

De werkzaamheden worden uitgevoerd, 
omdat de weg in slechte staat verkeerde. Hier-
door was deze niet meer geschikt voor vracht-
verkeer. De weg wordt aangelegd volgens het 
principe ‘Duurzaam Veilig Wegverkeer’ en is 
daardoor toekomstbestendig. In de toekomst 
komt er ook een nieuwe aansluiting op de 
Provincialeweg N284, tussen bedrijventerrein 
De Sleutel en Kleine Hoeven. Deze aanslui-
ting zorgt voor een betere bereikbaarheid van 
beide bedrijventerreinen. De weg wordt nu al 
voorbereid op deze aansluiting.

Neem voor meer informatie gerust contact op 
met Patrick van der Heijden (team Ruimtelijk 
Beheer) via 088-4970154.

Update vernieuwing Kleine Hoeven - 
Hamelendijk - Hallenstraat
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Willibrordlaan 48, Hulsel • Tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736

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!

Op Weg
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U bent van harte welkom voor aankoop,
reparatie en onderhoud van uw machines. 

Natuurlijk met dezelfde gezichten en
kwaliteit die u gewend bent.

Tot ziens bij Kraakman!

Per 1 januari gaan de landbouwactiviteiten van 
Geert-Jan de Kok BV verder onder de naam

WWW.KRAAKMAN.COM

REUSEL
Hamelendijk 1c
5541 RA Reusel 

Tel: 0497-385218

ETTEN-LEUR
Tussendonk 17

4878 AM Etten-Leur
Tel: 076-7630410

MOLENAARSGRAAF
Polderweg Oost 8

2973 AN Molenaarsgraaf
Tel: 0184-642112

BENSCHOP
Boveneind Zuidzijde 31

3405 AM Benschop
Tel: 0348-451844
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JOUW 
ADVERTENTIE 

ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE KEMPEN?

De Hint - Eyckelbergh - PC55

Laat jouw advertentie doorplaatsen van  
De Hint in Eersel naar PC55 in Bladel 

en Eyckelbergh in Bergeijk en je bereikt 
iedereen van Reusel tot Borkel en Schaft en 

van Vessem tot aan de Weebosch.

De Hint & Eyckelbergh
(Gielen druk print webmedia)
Piet Hakkens  T 06 415 688 37
Hennie van Schaijk  T 0497 551 777

PC55
Jos Beerens  T 06 145 338 79
Rob Luijten  T 0497 844 588

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:



15 7 januari 2022

 
 

Trition is een toonaangevend bedrijf en specialist in het opsporen, beperken 
en voorkomen van water-, vocht- en klimaatproblematiek. Hiervoor zijn er 
vier operationele afdelingen met ieder hun eigen specialisme; Lekdetectie, 
Droogtechniek, Bouwkundig onderzoek en Klimaatbeheersing. Voor 
ondersteuning van de afdeling lekdetectie zijn wij per direct op zoek naar 
een kandidaat voor de functie: 
 

Lekkage inspecteur / loodgieter 
 

Fulltime 
 
Elke dag vertrek je vanuit huis naar klanten om lekkages op te sporen. 
Hiervoor heb je beschikking over een bus ingericht met de modernste 
meetapparatuur. Als je in de middag thuis komt van de afspraken ga je de 
rapporten maken en verzenden naar de opdrachtgevers. 
 
Taken 
- Opsporen van lekkages met moderne meetapparatuur. 
- Bevindingen omzetten in een rapportage voor de opdrachtgever. 
- Verzenden van de rapportages naar de opdrachtgever. 
 
Wie zoeken wij? 
Belangrijk is dat jij inzicht hebt in installatietechniek en het leuk vindt om 
te werken met geavanceerde meetapparatuur. Kwaliteit staat voor jouw 
hoog in het vaandel en je kunt je ontwikkelen als specialist!  
Je communiceert makkelijk met de klanten en kunt zelfstandig werken. 
Je beheerst de Nederlandse taal. 
 
Wat bieden wij?  
- Leuke uitdagende baan met toekomstperspectief. 
- Een goed, passend salaris afhankelijk van ervaring. 
- Veel vrijheid. 
 
Klinkt deze baan jou als muziek in de oren? Solliciteer dan snel! 
Stuur een e-mail naar c.monsieurs@trition.nl of bel 06-51635171 
 

Bruns B.V. • Rijksmonument De Ploeg • Riethovensedijk 20 • 5571 CR Bergeijk • T +31 (0)497 57 70 27 • E personeelszaken@bruns.nl • I www.bruns.nl

ELEKTROTECHNICUSINTERIEURBOUWER

RECEPTIONISTE VITRINE ENGINEER

HR-ADVISEUR

WIJ ZOEKEN ENTHOUSIASTE BRUNSERS VOOR DIVERSE FUNCTIES

Word jij enthousiast van een van onze openstaande functies met 
verantwoordelijkheden, uitdagingen en vrijheid in het toepassen 
van je (technische) vaardigheden? Dan zoekt Bruns jou!

Wij laten je graag snel thuisvoelen bij ons familiebedrijf en in de 
wereld van musea, science centra, bezoekerscentra en brand expe-
riences. De werkvelden waarvoor wij wereldwijd tentoonstellingen 
ontwikkelen, produceren en realiseren op locatie.

Lees de vacatures op onze website en reageeer als jij ons team wil 
versterken. 

Wij zijn op zoek naar een verkoopmedewerker voor onze winkel in Reusel. 
Je zult ook af en toe in onze winkel in Hapert werkzaam zijn. 

VERKOOPMEDEWERKER
20 tot 28 uur per week

We zoeken iemand die beschikbaar is op 
woensdag en vrijdag, en zaterdag om de week

Verdere uren zijn kunnen in overleg worden ingevuld

Bakkerij Wieland is al bijna 100 jaar een begrip in de Kempen. We staan voor 
kwaliteit en zijn een echte ambachtelijke bakker. Je werkt in een leuk en gezellig 

team, wij staan klaar voor elkaar en zorgen ieder dag dat de klanten tevreden zijn. 

Jij staat elke dag in contact met klant, zorgt voor de verkoop van het lekkerste 
brood en banket, en zorgt bovendien dat de winkel op orde is. 

Bij interesse kun je contact opnemen met Mia Wieland
E-mail : bakkerwieland@gmail.com

Telefoon : 06-33318139

Hapert - Oude Provincialeweg 58 T. 0497 - 381284
Reusel - Schoolstraat 17b T. 0497-645971

Vacatures 
in de regio!



167 januari 2022Op Weg

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

CITROEN  C1  3 DRS  PS GRIJS 2010 POA
FORD  FIESTA  1.3I  3 DRS GRIJS 2003 2550
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS GRIJS 2009 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS. ZWART 2013 POA
SUZUKI  SWIFT  1.3I  3 DRS. AC  PS GRIJS 2005 3750
SUZUKI  SWIFT  1.3I  3 DRS. AC  PS WIT 2009 POA
TOYOTA  YARIS 1.3I DRS.  AUTOMAAT GRIJS 2003 POA             
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN   2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS   1.0I  3DRS GRIJS 2006 3950
VW LUPO 1.4I, 3DRS, 77000 KM GRIJS 2003 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!

i   Garagebedr jf De Sleutel

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

 Diagnose stellen benzine- en diesel motoren
 Groot / klein onderhoud personen- en bedrijfswagens
 Gebruikte en nieuwe auto’s
 Reparaties van alle merken

 Banden service winter- en zomerbanden
 Electronica diagnose
 Airconditioning R134A / R1234YF
 APK keuring

WIJ GAAN VERHUIZEN

Vanaf 18 januari is ons nieuwe adres:
De Postelweg 15 - Bladel

(Voormalig pand Auto Daniels)
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Inzameling kerstbomen 
2021-2022
Evenals voorgaande jaren worden de kerstbomen 
in de gemeente Bladel weer centraal ingezameld, 
afgevoerd, versnipperd en gecomposteerd. De 
inwoners van deze dorpen kunnen hun kerstboom 
gratis inleveren op maandag 10 januari 2022 
vanaf 12.00 uur en op dinsdag 11 januari 2022 
tot 12.00 uur. Na deze tijd worden de bomen 
afgevoerd. Zorg dus dat u uw boom op tijd 
inlevert! 

Op de volgende plaatsen worden hekken geplaatst 
waar de kerstbomen worden ingezameld: 
Hapert: nabij gemeenschapshuis “den Tref”
Hoogeloon:  Valensplein 
Netersel:   Carolus Simplexplein (tegenover café 

“d’n Driesprong”)
Casteren:  plein aan de Kerkstraat / Zandstraat 

(voor café “d’n Bels”)
Bladel: Markt

In Casteren worden de kerstbomen indien gewenst 
op zaterdag 8 januari 2022 tussen 09.00 en  
17.00 uur tegen een vergoeding van € 1,00 per 
boom aan huis opgehaald door carnavalsgroep 
“De Feestbeesten”. 
In Bladel organiseert Scouting Bladel een 
kerstboominzameling op zaterdag 8 januari 2022 
tussen 8.00 en 16.00 uur. Als u wilt dat uw 
kerstboom wordt opgehaald, dan kunt u dat 
aanmelden via: www.scoutingbladel.nl/kerstboom. 
Ook deze vereniging vraagt een vergoeding van  
€ 1,00 per boom. 

Wij verzoeken u vriendelijk om de bomen in te 
leveren zonder versiering, emmers en potten.

Als Bladels college van burgemeester en wethouders 
hebben we besloten de nieuwjaarsbijeenkomst van de 
gemeente niet door te laten gaan. Dat komt voort uit de 
huidige situatie rond het coronavirus. De landelijke 
coronamaatregelen zijn er op gericht om samenkomsten 
van grote groepen mensen te beperken. Doel is om het 
aantal besmettingen terug te dringen en op die manier 
de medische zorg te ontlasten. De gemeentelijke 
nieuwjaarsreceptie wordt normaal gesproken druk 
bezocht door inwoners, vrijwilligers, organisaties, 
verenigingen en politici. Dat vinden we nu echt niet 
verantwoord. Vandaar ons besluit.

Terugblik op het afgelopen jaar
Afgelopen jaar was voor veel mensen opnieuw een 
moeilijk jaar. Ook al was dit het tweede jaar dat we met 
corona te maken hadden, wennen doet het nog niet. 
Verenigingen moesten hun activiteiten stilleggen, in de 
horeca- en cultuursector moest er veel sluiten en we 
moesten voorzichtig zijn met onze contacten. Net toen 
het weer beter leek te gaan, kwamen we door de 
oplopende cijfers in december weer terecht in een 
lock-down, die in ieder geval tot en met 14 januari zal 
duren. Iedereen wil graag terug naar het normale leven. 
Als we ons allemaal aan de maatregelen houden, kan er 
hopelijk ook snel weer versoepeld worden.

Toch zijn er in onze gemeente ook veel goede en leuke 
dingen gebeurd. We kijken terug op succesvolle Tweede 
Kamerverkiezingen. Door deze in drie dagen te 
organiseren kon iedereen veilig stemmen. Er is een start 
gemaakt met de bouw van de MFA in Hapert; als alles 
volgens plan loopt kan deze MFA volgend jaar in gebruik 
genomen worden. De uitvoering van de werkzaamheden 
in het gebied De Groene Long kan beginnen, het 
Kempisch Bedrijvenpark in Hapert is vrijwel uitverkocht 
en met de oprichting van Blauwgroen Bladel helpen we 
inwoners om hun tuin klimaatbestendig te maken. Ook 
mooi: we hadden maar liefst 103 50-jarige huwelijken! 

Vooruitblik op komend jaar
Ook voor 2022 hebben we een paar leuke dingen in het 
vooruitzicht. Onze gemeente bestaat namelijk 25 jaar. 
Dat gaan we natuurlijk vieren! Door de corona-
maatregelen is het lastig om veel vooruit te plannen, 
maar houd onze website en sociale media in de gaten! 

Ook zijn er weer verkiezingen, voor de gemeenteraad 
deze keer. Ga zeker stemmen, want zo kunt u 
meebepalen wat er gebeurt in onze gemeente. In het 
voorjaar wordt gestart met de verbouwing van het 
gemeenschapshuis aan de markt. Daarmee komt er een 
mooie nieuwe voorziening voor alle inwoners bij!

Hartelijke groet,

Remco Bosma, burgemeester 
Wim van der Linden, wethouder
Fons d’Haens, wethouder
Davy Jansen, wethouder

Gemeente Bladel

Nieuwjaarsbijeenkomst van de gemeente Bladel 
gaat niet door

In de gemeente Bladel is woningbouw is een zeer 
actueel en belangrijk onderwerp. De afgelopen jaren 
zijn er in alle kernen van de gemeente een fors aantal 
nieuwe woningen gebouwd. De afgelopen drie jaar 
zelfs gemiddeld bijna honderd woningen per jaar. 
Tegelijkertijd is de druk op de woningbouwmarkt op 
dit moment erg hoog. Dit zien wij terug in het aantal 
vragen dat wij krijgen over lopende en toekomstige 
woningbouwprojecten.

Om te laten zien welke woningbouwprojecten er 
spelen, zijn op de website van de gemeente een 
aantal projecten in beeld gebracht. Per kern zijn op 
een kaart enkele projecten weergegeven die afgelopen 
jaren zijn gerealiseerd, die momenteel in aanbouw zijn 
of die in voorbereiding zijn. Op de kaarten zijn vooral 
de grotere projecten weergegeven. Er zijn dus meer 
woningbouwprojecten dan weergegeven op de 
kaarten. U kunt de informatie vinden op:  
https://www.bladel.nl/woningbouwprojecten-
gemeente-bladel-0. 

In de begrotingsapp 2022 van gemeente Bladel is 
onder bijlage 5 het hele woningbouwprogramma 
opgenomen. Dit is een meer volledige lijst van 
woningbouwprojecten die in voorbereiding of 
aanbouw zijn. De link naar die bijlage vindt u hier:  
https://bladel.begrotingsapp.nl/begroting-2022/
programma/bijlagen-#onderdeel-5-
woningbouwprogramma. 

Woningbouwprojecten per kern
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Subsidieverordening 2022
Op 1 januari 2022 is de nieuwe subsidieverordening 
duurzame energie voor particulieren ingegaan. Het 
subsidiebudget voor aankomend jaar is € 350.000,-.  
Er is het een en ander gewijzigd ten opzichte van de 
huidige subsidieverordening. 

Per jaar kan er meer subsidie per huishouden 
aangevraagd worden
Voorheen kwam een huishouden in aanmerking voor 
subsidie voor maximaal 2 maatregelen per jaar. Dit was 
een belemmering voor mensen die in één keer grote 
stappen wilden zetten. Vanaf 2022 werken wij daarom 
met een maximum subsidiebedrag van € 2.500,- per 
huishouden per jaar. De bijdrage per maatregel is gelijk 
gebleven. Voor isolatiemaatregelen is de bijdrage 20% 
van het factuurbedrag met een maximum van € 750,-. 
Voor zonneboilers, warmtepompen, zonnepanelen en 
overige energie-installaties is de bijdrage 20% van het 
factuurbedrag met een maximum van € 500,-. 

Nieuwere woningen kunnen ook in aanmerking komen 
voor een subsidiebijdrage
Daarnaast kunnen woningeigenaren met een nieuwere 
woning gebruik maken van de subsidieregeling. 
Voorheen kwam u alleen in aanmerking wanneer het 
ging om een woning die vóór 2015 gebouwd was, nu 
kan er ook subsidie worden aangevraagd voor woningen 
die zijn gebouwd tussen 2015-2018. 

Voor innovatieve maatregelen kan er ook een 
subsidiebijdrage aangevraagd worden 
De ontwikkelingen op het gebied van duurzame 
maatregelen kunnen snel gaan. Wij willen niet wachten 
tot een nieuwe verordening als er nieuwe maatregelen 
zijn die de uitstoot van CO2 van een huishouden 
verlaagt. Daarom is er vanaf dit jaar de mogelijkheid om 
subsidie aan te vragen voor nieuwe technieken, mits die 
door het Rijk zijn goedgekeurd.  

Veel gemaakte fouten
Er zijn enkele veelvoorkomende fouten die leiden tot een 
afwijzing. Omdat wij ook liever een aanvraag toezeggen 
in plaats van afwijzen, benoemen we deze voorwaarden 
hierbij nog een keer: 

Uitvoeren maatregelen mag pas na afgifte 
subsidietoekenning
Na het doen van een aanvraag heeft de gemeente 8 
weken de tijd om te bekijken of de aanvraag aan de 
subsidievoorwaarden voldoet. U ontvangt dan een 
beschikking (subsidietoekenning) of afwijzing. Pas na de 
afgifte van een beschikking mogen de maatregelen 
worden geïnstalleerd. Een subsidieaanvraag waarbij de 
maatregelen worden geïnstalleerd vóór de afgifte van de 
beschikking, wordt afgewezen.

Termijn van 6 maanden 
De maatregel moet binnen 6 maanden na afgifte van de 
beschikking (subsidietoekenning) geïnstalleerd zijn. 
Vanwege corona is het soms lastig om dit te realiseren. 
Wanneer blijkt dat het niet mogelijk is om de maatregel 
binnen 6 maanden na de afgifte van de beschikking 
geplaatst wordt, kunt u contact opnemen met de 
gemeente met het verzoek om de aanvraag tijdelijk 
buiten behandeling te stellen. De subsidiebijdrage blijft 
dan gereserveerd staan. De tijd dat uw aanvraag buiten 
behandeling is, telt niet meer voor de 6 maanden. 
Wanneer de termijn van 6 maanden al is verstreken, is 
deze mogelijkheid er niet meer. Subsidieaanvragen 
worden dan afgewezen, omdat ze niet voldoen aan de 
subsidievoorwaarden. 

De maatregelen moeten geheel door een daarvoor 
gespecialiseerd bedrijf worden aangebracht
Nu mensen meer thuis zijn zien we meer aanvragen 
waarbij er geholpen is met het aanbrengen van de 
maatregelen. Bijvoorbeeld door het aanleggen van 
bedrading of het plaatsen van zonnepanelen. Om te 
garanderen dat de maatregelen correct worden 
aangebracht moeten deze volledig door een daarvoor 
gespecialiseerd bedrijf worden aangebracht. Aanvragen 
waarbij dit niet is gebeurd, worden alsnog afgewezen. 

Informatie over de subsidieregeling
De subsidieverordening, aanvraagformulier en verdere 
informatie over de subsidieregeling zijn te vinden op de 
website www.bladel.nl. Voor vragen over de procedure 
of voorwaarde kunt u contact opnemen met de 
medewerkers van het Klant en Contact Centrum (KCC); 
0497 - 36 16 36; info@bladel.nl. 

Vaststelling nieuwe subsidieverordening duurzame 
energie 2022 gemeente Bladel

In opdracht van de gemeente Bladel zijn op twee 
heideterreinen in Bladel en Casteren boompjes 
afgezaagd, is er gemaaid en kleinschalig geplagd. 
Bij plaggen wordt de bovenste voedselrijke 
grondlaag verwijderd en krijgen planten die het 
liefst in een voedselarm milieu groeien een kans. 
Deze maatregelen zijn uitgevoerd in verband met 
een natuurherstelproject om heideterreinen een 
impuls te geven. Daarmee wordt gezorgd  voor 
meer biodiversiteit.

Aanvraagperiode subsidie 
muzikale en culturele 
vorming opent binnenkort! 
Aanvragen indienen in de periode van 1 
februari tot en met 1 juni 2022 
De gemeente Bladel kiest ervoor om niet de instelling, 
die muzikale en culturele vorming aanbiedt, te 
subsidiëren, maar uitsluitend de leerling die er 
gebruik van maakt. Voor leerlingen uit de gemeente 
Bladel betekent het dat zij zelf afspraken moeten 
maken met een docent voor muziek, zang of dans.

Subsidiemogelijkheden 
Deelnemers aan muzikale en culturele vorming, die 
tussen 6 en 21 jaar oud zijn en in de gemeente Bladel 
wonen, kunnen bij de gemeente subsidie aanvragen 
voor het volgen van één of meer cursus(sen). De 
subsidie bedraagt 50% van het lesgeld met een 
maximum van € 441,00 per cursusjaar. De totale 
uitgaven van deze subsidie zijn aan een limiet 
gebonden. Als het totaal aan aanvragen de limiet 
overschrijdt, dan wordt de totale subsidie verdeeld 
over alle aanvragers. Het bedrag per aanvrager is in 
deze situatie enigszins lager.

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

Aanvraagformulier 
Voor deze individuele subsidiëring van deelname 
aan muzikale en culturele vorming zijn nadere 
regels vastgesteld. Deze nadere regels en het 
aanvraagformulier kunt u downloaden via de website: 
www.bladel.nl of opvragen bij de centrale balie in 
het gemeentehuis. U kunt het aanvraagformulier ook 
digitaal invullen met DigiD.

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

Werkzaamheden  
heideterreinen afgerond
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 7 december 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Goedkeuring begroting 2022 door provincie
Wordt voor kennisgeving aangenomen.

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

1e wijziging Verordening Fysieke Leefomgeving 
gemeente Bladel
De raad wordt voorgesteld de Verordening Fysieke 
Leefomgeving gemeente Bladel 2021, 1e wijziging 
vast te stellen en daarmee wordt artikel 2:73a Carbid 
schieten gewijzigd.

Vervangen kozijnen gemeentelijk monument 
Hapert 
Toestaan de kunststof kozijnen in de zij- en achtergevel 
te handhaven en in de voorgevel van de woning te 
vervangen door aluminium ‘steellook’ kozijnen.

Uitvoeringsprogramma VTH de Kempen 2022 
Vastgesteld en ter kennisname aangeboden aan de 
gemeenteraad en college van Gedeputeerde Staten 
van de Provincie van Noord-Brabant. 

Bestemmingsplan Hoogeloon 
Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld, omdat het 
kostenverhaal anderszins is geregeld. 
Bestemmingsplan wordt ongewijzigd vastgesteld.

Uitvoeringsprogramma 2022-2025 
Klimaat en Energie
Vastgesteld. Vooruitlopend op het vrijmaken van de 
hiervoor benodigde budgetten wordt deels gestart 
met uitvoering van de projecten Energielandschap de 
Kempen en Onderzoek energieopwek A67. De raad 
wordt geïnformeerd. 

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 14 december 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Beslissing op bezwaar tegen het afwijzen van 
het verzoek tot handhaving wegens overtreding 
van de milieuvergunning in Hapert
Ongegrond verklaard, het besluit wordt onder nadere 
motivering in stand gelaten en het verzoek tot 
vergoeding van de proceskosten wordt afgewezen. 

Gezamenlijke prestatieafspraken 2022 
Kempengemeenten met corporaties en 
huurdersorganisaties
Vastgesteld en ingestemd. Namens het college wordt 
wethouder F. d’Haens gemachtigd voor ondertekening 
hiervan. 

Realiseren van acht watertappunten op de 
bedrijventerrein en in het buitengebied binnen 
de gemeente Bladel
Ingestemd.

Samenwerkingsovereenkomst met 
Staatsbosbeheer voor de buitengewone 
opsporingsambtenaren 2022-2025 
De gemeenteraad wordt gevraagd een structurele 
budgetverhoging van € 12.340,- op te nemen in de 
perspectiefnota 2022.

Stand van zaken N284 en de snelle fietsroute
De raad wordt geïnformeerd over de voortgang 
alsmede de stand van zaken omtrent het onderzoek.

Uitvoering Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg (Wvggz) beleggen bij de GGD 
Er wordt gezamenlijk met de gemeenten Bergeijk, 
Eersel en Reusel-De Mierden aangesloten bij de regio 
door een samenwerkingsovereenkomst met GGD BZO 
aan te gaan voor een pilotperiode van 1 jaar met 
ingangsdatum 1 januari 2022. Bij goed functioneren 
wordt deze overeenkomst verlengd naar een meerjarig 
contract. De beschikbare budgetten voor de uitvoering 
van de Wvggz worden ingezet en bij de Perspectief-
nota 2022 neerwaarts bijgesteld tot € 15.000,-. De 
door de GGD-directeur daartoe aangewezen 
medewerkers van de GGD worden met ingang van 
1 januari 2022 gemandateerd voor de uitvoering. Het 
Mandaatbesluit uitvoering Wvggz Bladel 2021 wordt 
ingetrokken.

Raadsmededeling over collegebesluit 
“formatie CJG+ de Kempen 2022 en 2023”
De raad wordt geïnformeerd.

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 21 december 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Aanpassing Regeling briefadres
Vastgesteld. 

Ambitiedocument en Werkprogramma 2022 
Metropoolregio Eindhoven
Akkoord met het concept-raadsvoorstel en -besluit 
waarmee 1. geen zienswijze wordt ingediend ten 
aanzien van de thema’s Economie, Mobiliteit, Transitie 
Landelijk Gebied en Samenwerking en Strategie; 2. een 
zienswijze wordt ingediend op het thema 
Energietransitie; 3. een reactie wordt gegeven op het 
Ambitiedocument “Balans in economische groei voor 
onze gezonde leefomgeving”.

Aanvraag suppletie-uitkering in het kader van 
de bommenregeling 2016
De gemeenteraad wordt voorgesteld in te stemmen 
met het aanvragen van een suppletie-uitkering vanuit 
het gemeentefonds voor een bedrag van 70% van de 
kosten die in 2021 zijn gemaakt voor het uitvoeren 
van een historisch vooronderzoek naar niet 
gesprongen explosieven in de gemeente Bladel en het 
onderzoeken en opsporen van conventionele 
explosieven in het plangebied De Groene Long te 
Bladel.

Dienstverleningsovereenkomst Visit Bladel/
Reusel-De Mierden
Ingestemd. Burgemeester R. Bosma machtigt 
wethouder W. van der Linden voor de ondertekening 
van de overeenkomst.

Uitvoeringsprogramma Vrijetijdseconomie 
2022-2026 
Ingestemd. De kosten ad € 45.229,- voor de jaren 
2022 t/m 2026 worden opgenomen in de 
Perspectiefnota 2022. De raad wordt op de hoogte 
gesteld.

Jaarprogramma Welzijn, Maatschappelijke 
ondersteuning en Zorg 2022
Vastgesteld.

Beweegtuin te Hapert
Er worden beweegtoestellen geplaatst op het grasveld 
aan de Arnold van Rodelaan/ Kasteellaan te Hapert.

Inkoopplan en Regiovisie Doordecentralisatie 
Beschermd Wonen
Wordt ter vaststelling voorgelegd aan de 
gemeenteraad conform het raadsvoorstel en 
ontwerpbesluit. Akkoord met het inkoopplan 
Beschermd Wonen o.b.v. een open house procedure; 
voor een contractperiode van 3 jaar, met twee keer de 
mogelijkheid tot verlenging van 1 jaar; voor de 
volgende vormen van ondersteuning op basis van de 
Wmo: i. Beschermd Wonen; ii. Beschermd Thuis 1 en 2 
(met de optie voor de huisvestingscomponent); iii. 
Begeleid Zelfstandig thuis. De directeur Sociaal 
Domein van de gemeente Eindhoven wordt 
gemachtigd om mede namens de regiogemeenten 
Bergeijk, Best, Bladel, Cranendonck, Eersel, Geldrop-
Mierlo, Heeze-Leende, Nuenen c.a., Oirschot, Reusel-
De Mierden, Son en Breugel, Valkenswaard, Veldhoven 
en Waalre de overeenkomsten Beschermd Wonen te 
ondertekenen. Akkoord met de opdracht aan het 
regionaal Bestuurlijk Overleg BW-MO om de 
inkoopdocumenten voortvloeiend uit het inkoopplan 
op inhoud te beoordelen voordat ze worden 
vastgesteld door het inkoopteam.

Veilig Thuis Zuidoost Brabant 2022 - 2024
Ingestemd met het inhoudelijk meerjarenperspectief 
en financieringsvoorstel 2022-2024.

Werkplan 21 voor de Jeugd 2022
Ingestemd met de afspraken, begroting, governance 
en verdeling middelen. De burgemeester verleent 
Wethouder Richters van de gemeente Eindhoven 
volmacht om namens de gemeente Bladel de 
‘samenwerkingsovereenkomst Bovenregionaal 
Expertisenetwerk Jeugd Brabant/Zeeland en 
vertegenwoordiging van gemeenten/ Regionale Expert 
Teams’ geldend voor de periode 1 september 2021 tot 
en met 31 december 2022’ te ondertekenen.

Wijziging Woonplaatsbeginsel Jeugdwet 2022
De raad wordt geïnformeerd. 

Toekenning tijdelijke subsidie coronasteun 
cultuur
Eenmalige coronacompensatie voor culturele 
organisaties toegekend aan Podium 10.
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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 inwoners. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen is de hierboven 
genoemde website beschikbaar. Via de website 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich 
gratis aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Milieumelding
Hapert
•       Oude Provincialeweg 86, plaatsen van een 

betaalpaal t.b.v. tanken.

Bladel
•       Gindrapassage 18, intern veranderen van een 

supermarkt;
•       Handelsweg 11, veranderen van een bedrijf door 

gedeeltelijke verhuur van het pand aan een 
autoherstelbedrijf.

Hoogeloon
•       Mr. Van Hasseltweg 1, uitbreiden van het aantal 

melkvee en jongvee binnen het bedrijf en de 
uitbreiding van stal 3.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Dr. A. Zijlmansstraat 38, verbouwen en uitbreiden 

van een woning;
•       Bleijenhoek 79, intern verbouwen van een shop, 

aanpassen van gevels en plaatsen van reclame;
•       Europalaan 93 in Bladel, bouwen van een 

overkapping en fietsenstalling en het kappen van 
één boom.

Hapert
•       Claassenpark 33, vervangen kozijnen voorgevel 

door nieuwe stalen kozijnen en kunststof kozijnen 
in de overige gevels en het aanbrengen van 
dakisolatie;

•       De Kuil ongenummerd (naast nummer 20c), 
bouwen van een woning;

•       Diamantweg ongenummerd, bouwen van een 
bedrijfspand;

•       De Wijer ongenummerd (naast 19), bouwen van 
een woning.

Hoogeloon
•       Landrop 3, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het houden van kleinschalige horeca-
activiteiten;

•       Verzetshelden ongenummerd (kavel 24) in 
Hoogeloon, plaatsen van een tijdelijke woonunit.

Casteren
•       Kranenberg 19, verbouwen van een woning en 

het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en 
rechter zijgevel;

•       Kerkeneind ongenummerd (naast 18A), bouwen 
van een woning.

Geweigerde 
omgevingsvergunning

Netersel
•       Fons van der Heijdenstraat 34, bouwen van een 

loods. Datum besluit: 14-12-2021.

Hapert
•       Nieuwstraat 22A en 24, aanleggen van een inrit. 

Datum besluit: 20-12-2021.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•       Jacob Meijerweg 17, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het bouwen van een 
carport. Datum besluit: 14-12-2021;

•       Sniederslaan 54, uitbreiden en verbouwen van 
een woning (gemeentelijk monument). Datum 
besluit: 10-12-2021;

•       Overland 4, bouwen van een bedrijfspand. Datum 
besluit: 21-12-2021;

•       Mastbos ongenummerd (naast nr. 46) in Bladel, 
plaatsen van een erfafscheiding. Datum besluit: 
16-12-2021;

•       Gindrapassage 18, vervangen van de huidige 
condensor. Datum besluit: 23-12-2021;

•       Postelweg 47 en 47A in Bladel, oprichten van een 
voorzieningengebouw voor het Pius X College. 
Datum besluit: 23-12-2021.

Hapert
•       Castersedijk 25, verbouwen van een gebouw 

watersysteem en waterketen. Datum besluit: 
09-12-2021;

•       Loonseweg 37, verbouwen en uitbreiden van een 
woning door middel van een dakopbouw. Datum 
besluit: 21-12-2021;

•       Schouwberg 7, vervangen van een bestaande 
mast door een nieuwe mast op een nieuwe 
fundatie en het plaatsen van een hekwerk om de 
mast. Datum besluit: 20-12-2021;

•       Oude Provincialeweg 89, afwijken van het 
bestemmingsplan voor het bouwen van een 
woning. Datum besluit: 23-12-2021.

Hoogeloon
•       Heuvelseweg 14, aanleggen van twee inritten. 

Datum besluit: 08-12-2021;
•       achter Ten Eiken, kappen van twee bomen. 

Datum besluit: 08-12-2021;
•       De Busvelden 1, veranderen van een 

varkenshouderij, inclusief het vervangen 
(nieuwbouw) en verlengen van een stal en 
wijziging van het aantal dieren (fase 1). Datum 
besluit: 21-12-2021;

•       Heuvelseweg 16 Hoogeloon, afwijken van het 
bestemmingsplan voor het tijdelijk plaatsen van 
een woonunit. Datum besluit: 15-12-2021.

Casteren
•       Kerkeneind 18B, tijdelijk bewonen van een nieuw 

te bouwen (vergunningsvrije) garage. Datum 
besluit: 17-12-2021;

•       Westelbeersedijk ongenummerd, 
landbouwkundig verbeteren van gronden en het 
creëren van een mogelijkheid voor waterbuffering 
middels de aanleg van drainage en egalisatie. 
Datum besluit: 16-12-2021.

Netersel
•       De Hoeve 36 en 36A, wijzigen van de gevels van 

een woning en een bijgebouw. Datum besluit: 
15-12-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hapert
•       Diamantweg 30, afwijken van het bestemmings-

plan voor het bouwen van een bedrijfshal, het 
aanleggen van een inrit en het plaatsen van 
reclame. Datum besluit: 14-12-2021.

Bladel
•       Mastbos ongenummerd, bouwen van een 

bedrijfsruimte, kantoorruimte en bedrijfswoning. 
Datum besluit: 16-12-2021;

•       Dennenbos ongenummerd (naast nummer 3), 
bouwen van een loods. Datum besluit: 
22-12-2021.

Hoogeloon
•       Heuvelseweg ongenummerd, bouwen van een 

woning met bijgebouw. Datum besluit: 
21-12-2021;

•       Heuvelseweg 14, bouwen van een woning met 
bijgebouw. Datum besluit: 21-12-2021.

Vergunning apv / bijzondere 
wetten verleend

Bladel
•       Burg. Van Houdtplein, innemen van een 

standplaats voor de verkoop van oliebollen op 
30 en 31 december 2021. Datum besluit: 
08-12-2021;

•       parkeerplaats vóór Beukenbos 60, plaatsen van 
een puincontainer van 3 tot en met 7 januari 
2022. Datum besluit: 22-12-2021;

•       Victor de Bucklaan ter hoogte van de Jumbo, 
plaatsen van containers voor sloopafval van 
3 tot en met 5 januari 2022. Datum besluit: 
22-12-2021.

Hoogeloon
•       Verzetshelden ongenummerd, plaatsen van een 

container van 1 januari 2022 tot 1 mei 2023. 
Datum besluit: 08-12-2021;

•       (Kapsalon Rian) Hoofdstraat 31A, houden van een 
betoging Operatie buitengesloten! 
#kapperslockedout op 30 december 2021.

Hapert
•       Gemeenschapshuis Den Tref - Alexanderhof 7, 

verruimen van het sluitingsuur van 
Gemeenschapshuis Den Tref op 5, 12 en 
19 februari 2022. Datum besluit: 16-12-2021.

Casteren
•       Dorpsplein (Frans Bruursplein), innemen van een 

standplaats ten behoeve van de verkoop van 
gegrilde kipproducten, spek en spareribs op 
woensdagochtend in het jaar 2022. Datum 
besluit: 15-12-2021.

Overige locaties:
•       diverse locaties in de gemeente Bladel, innemen 

van een incidentele standplaats ten behoeve van 
een campagne voor het nieuw aanleggen van een 
glasvezelnetwerk van 16 december 2021 t/m 
22 december 2021 en van 13 januari 2022 t/m 
26 januari 2022. Datum besluit: 16-12-2021.

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Vogelwikke, Bladel”

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 16 december 2021 het 
bestemmingsplan “Vogelwikke, Bladel” ongewijzigd 
heeft vastgesteld. 

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op de 
ontwikkeling van zes seniorenappartementen met een 
gemeenschappelijke ruimte aan de Vogelwikke 
ongenummerd (naast nummer 3) te Bladel. Het bestaat 
uit een toelichting, planregels en verbeelding. Tegen 
het plan is een zienswijze ingebracht, maar deze heeft 
niet geleid tot wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. Een overzicht hiervan is 
opgenomen in de Nota van zienswijzen.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt inclusief 
bijbehorend raadsbesluit en de Nota van zienswijzen 
gedurende zes weken van 7 januari 2022 tot en met 
donderdag 17 februari 2022 ter inzage bij het KCC. 
U kunt de stukken ook inzien via www.bladel.nl/
bestemmingsplannen of op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.
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holtman
Kerkstraat 4, Reusel
0497-643309
www.oogwereld.nl

Sniederslaan 25C, Bladel
0497-383353
www.oogwereld.nl

Markt 62, Hapert
0497-360833
www.oogwereld.nl

Meesterdeal Weken
tot 70% korting

op alle monturen*
Geen opruiming, geen uitverkoop. Bij Oogwereld sluiten we unieke Meesterdeals op alle monturen van onze exclusieve,

bijzondere merken tijdens onze Meesterdeal Weken. Tot en met 29 januari 2022 ontvangt u unieke kortingen tot

70% op de gehele collectie monturen*. 

*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.
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NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 09-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
2. Verzwaren van het netwerk, parallel aan de N284 Bladel week 42-2021 t/m week 03-2022 Hurkmans B.V. voor Enexis

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

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_bladel
/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. 088 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

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

belanghebbend is;
-  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met donderdag 17 februari 
2022. Het beroepschrift moet worden gestuurd naar 
de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 18 februari 2022. 
Het instellen van beroep schort de werking van het 
besluit niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan 
bij de voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak 
van de Raad van State om voorlopige voorziening 
vragen. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek 
om voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u 
contact opnemen met de heer B. Hurkens van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-
361636).

Verkeersbesluit 
gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats 
in te richten nabij Smidseind 99 te Bladel.
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Broodje Carpaccio
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 4 kruidenboter focaccia’s
o een bakje verse pesto
o handje rucola sla
o 200 gr carpaccio vlees
o truffelmayonaise
o cherry tomaatjes
o Parmezaan schilfers
o pijnboompitjes

Verwarm de oven voor op 180°C en
bak de focaccia’s zoals op de
verpakking beschreven staat.

Laat ze uit de oven even afkoelen en
halveer alvast de cherry tomaatjes.

Besmeer de focaccia’s dun met de
pesto. Verdeel er wat rucola sla over.
Beleg met 50 gram carpaccio vlees
per broodje. Drizzel er wat
truffelmayo over. Verdeel de cherry
tomaatjes over de broodjes en strooi
er wat Parmezaanse kaas schilfers en

pijnboompitjes over.

Eet smakelijk😋😋

Tip!

Houd je niet van truffel, neem dan
tomatentapenade om de broodjes
mee in te smeren en gebruik de pesto
in kleine toefjes op het vlees.
Je kan ook zongedroogde tomaatjes
gebruiken i.p.v. verse tomaten.

BBeerreeiiddiinngg:

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

carpaccio vlees

Nu we helaas toch weer in een complete lock-
down beland zijn en ik tijdens mijn vrije dagen 
eraan denk wat ik nu het meeste mis, is dat 
toch wel om gewoon ergens samen een 
broodje te eten. Voorheen vond ik het heel 
normaal om (met enige regelmaat) te gaan 
lunchen en dan heb ik er hobby in om zo’n luxe 
broodje thuis na te maken. Daaruit is dit broodje dan ook ontstaan en staat met enige regelmaat 
in het weekend bij ons op tafel. Meestal vooraf gegaan door een kop groentesoep.

Natuurlijk moeten we de horeca ook steunen en 
afhalen, maar het samen in een ruimte zitten 

met mensen om me heen waarvan ik een 
gedeelte niet ken mis ik. Eigenlijk heel raar 
dat je mensen, die je niet kent, kunt missen. 

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

broodje thuis na te maken. Daaruit is dit broodje dan ook ontstaan en staat met enige regelmaat 

met  Ivanka

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

WinnaarsWinnaars
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De Kerstpuzzel zorgde voor veel 
inzendingen en leuke reacties. 

Er zijn mooie prijzen beschikbaar 
gesteld door lokale ondernemers. 

Velen hadden wel 
de nodige moeite met het vormen 

van het oplossingswoord: 

SNEEUWPOPVERSIERING

De winnaars zijn:

Dian van Limpt
Sencor stofzuiger t.w.v. € 79,95 van Verhagen Elektroservice 

Linda Dijkstra
Waardebon € 25,- van Livera

Greet Maas 
Waardebon € 25,- van Stappaerts Mode en Wonen

Resi van Hoof 
Waardebon € 40,- van Helma’s Hair & Body 

Josefien Dirkx
Wasprogramma t.w.v. 12,50 van Carwash Reusel/Garage Huijbregts 

Linda Stappaerts & Pleun Luijten
Luxe koude schotel t.w.v. € 50,- van Just Us Catering 

Iris Faes
Waardebon voor een luxe slagroomtaart van Bakkerij Wieland

Wil Smetsers
Waardebon € 50,- van Lemmens Schildersbedrijf 

Thijs van Ham
Waardebon € 25,- van Liberty Foodbar

Angeline Bleijs
Waardebon € 25,- van Level Damesmode

Joost Maas
Waardebon € 25,- van Denim Sports Bar Herenmode

Marit van der Heijden
Zonnebril t.w.v. 60,- van Van Bommel Optiek

Miranda Maas
2 kaartjes voor Nederpop All Stars & Lois Lane 
t.w.v. € 40,- van ‘t Schouw Reusel

Rogier Wijnen
Waardebon € 75,- van Sportcenter Hapert

Rick Quirijnen
Waardebon € 50,- van De Houtwinkel

Tessa Hu
Waardebon € 50,- van Spurke

  WIST
     JE 
DAT...?

... hoewel je de gekste 
voornamen tegenkomt, 
je je kind niet zomaar 
elke naam mag geven? 
Zo werden de volgende 

namen geweigerd: 
Dienaar van God, 

Tsjakkalotte en Urine 
(als vrouwelijke vorm van 
Uranus). Soms is het wel 
fi jn dat niet alles mag...

VERMAAK
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 Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje zodat op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die getallen 
één keer voorkomen. Veel succes!

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 1

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#8

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

1 2 6 6 4
4 7 8 5

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

2 6 7
1 8 7 5 6 3

5 1 5 9 2
5 6 8

9 1
1 8 9

4 7 4 5 6
2 3 8 9 5 3

5 6 8
7 5 3 6 7 9

3 8 1 4 7 9 7
8 1 2 9

2 5 1 6 4
5 9 8 8

9 8 5 3 2 7 3 9 5

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 #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 1

"Art is parasitic on life, just as criticism
 is parasitic on art."

-- H
arry S. Trum

an

4 1 3 8
5 6

7 3
6 1

8 4
5 2

7 1
8 4

2 9 6 5

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.

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

www.puzzelpro.nl©

ALSOF
ANODE
BAREN
BETON
DONAU

DRUMSTEL
EGYPTE
EXAMEN

FEESTBEEST
FUNDERING
GLIMWORM

GLOEIDRAAD
GOLVING

GRILL

JOGGEN
KANON

KLEIGROND
KNOPPEN

KREET
LUNET

MOEDER
MONTENEGRO

NEVEL
NIERZIEKTE

OMHAAL
OPSTAL

PERCENTAGE
RABAT

ROLROER
SCHUCHTER

SOEPEL
TJOKVOL
TOEREN
TOOIEN
TOORN
TRENDY

UDENHOUT
VERHEFFING

VLAAG
WATERSTAND

WORTEL
ZOALS

 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

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

www.puzzelpro.nl©

De winnaar van vorige week is: 

Tim Valk uit Bladel

met de oplossing: 
‘Nieuwjaarswensen’

Tim heeft een PC55-pakket gewonnen 
bestaande uit een handdoek, bidon en heuptas.

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

Cryptofilippine – Thema: Kerst en Nieuw • Oplossing: Nieuwjaarswensen • Antwoorden: A: Bal – B: Lam – C: Maria – D: Oorlog
E: Herders – F: Engeltjes – G: Sneeuwman – H: Feestnummer – I: Kerststukje – J: Vredesoproep – K: Viergangenmenu 
L: Decemberstress – M: Sneeuwbale� ect – N: Geboorteplanning – O: Feestverlichting – P: Beste paard van stal

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 #3
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 1

Q
ue es m

as m
acho: `lightbulb' o `schoolbus'?

9 8 2
3 2 4 6 7

1 4 8
6 3 7 8
4 9

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

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. 

PUZZELEN



25 7 januari 2022

Weer lekker achter 
uw kleinkinderen 
aan rennen? 
MBST is dé behandeling 
tegen artrose

MBST BV Fabrieksweg 6, 5531 PP Bladel

Hoe kan MBST helpen 
bij artrose?
Artrose is de meest voorkomende 
gewrichtsaandoening bij volwassenen 
over de hele wereld. De non-invasieve 
MBST-Behandeling stimuleert de 
natuurlijke regeneratieve herstel-
processen van het lichaam en is 
daarmee gericht op het behoud van 
het gewricht en het natuurlijke 
herstel van het kraakbeen.

Wat is
de MBST-
Behandeling?

MBST is dé pijnloze behandeling met 
genezende werking op speci eke 
voortschrijdende degeneratieve aan-
doeningen zoals artrose (gewrichts-
slijtage, kraakbeendegeneratie). MBST 
verbetert de kraakbeenlaag en draagt 
daarmee bij aan een aanzienlijke én 
merkbare verbetering van de kwaliteit 
van leven. 

MBST zorgt door het aanwakkeren van 
de natuurlijke herstelprocessen van het 
lichaam voor de gerichte aanmaak van 
spier- & botcellen en de revitalisatie 
van kraakbeencellen. De persoon met 
artroseklachten neemt plaats in of op de 
behandelbank om de gerichte MBST-
Behandeling te ondergaan.

De MBST-Behandeling is geschikt 
voor mensen die vanwege de pijnlijke 
gevolgen van artrose drastisch in hun 
lichaamsmobiliteit beperkt worden. 
Uiteraard beïnvloedt die beperking 
de kwaliteit van leven enorm. MBST 
kan bijdragen aan het herwinnen van 
die mobiliteit en daarmee aan het 
verbeteren van de kwaliteit van leven.

Hoe werkt
de MBST-
Behandeling?

Waarvoor is
de MBST-
Behandeling?

Naast behandelingen tegen artrose is MBST ook een 
goede behandeling tegen osteoporose, klachten aan de 
tussenwervelschijven en (sportgerelateerde) blessures 
zoals spierscheuringen.

Wilt u meer informatie over de MBST-Behandeling? 

Bel ons via
0497-229054

Stuur ons een e-mail
info@mbst.nl

Of kijk op
mbst.nl

Meld u aan 
voor de MBST-

informatie
sessies via onze 

website 
mbst.nl
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Een grote ‘groene’ duim omhoog voor de tuinmannen-werkgroep op het kerkhof van Hooge-
loon. Het was altijd al netjes aangeharkt, maar nu is er flink geruimd, gesnoeid, verplaatst, 
aangeplant en zelfs de rode splitvloer is vernieuwd. Het is geweldig mooi geworden!

Een zeer contente buurtbewoner
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn duim gaat omhoog voor Matz van groep 8 OBS de Klimop in Reusel voor de mooie kaart 
die ik van hem met Kerst heb gekregen.

Theo
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze duim gaat omhoog voor de scholen, de goeden doelen groep en kinderdagverblijven in 
Reusel, die de cliënten hebben verrast met mooie, zelfgemaakte Kerstkaarten en -tekeningen. 
Super bedankt!

Cliënten en team Mariahof, Reusel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog en een groot compliment, en tevens een bedankje, voor alle huisartsen van 
Brabant Zuidoost, die zo snel en eff iciënt de boosterprikken gezet hebben. Dit was goed voor 
mensen en milieu, want nu hoefde je niet flinke afstanden te rijden. Dames en heren doktoren 
chapeau!

Marja Hol
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze duim gaat omhoog voor iedereen die onze avondkerstwandeling mogelijk hebben ge-
maakt. Vooral de kerststalvrijwilligers voor de extra avondopenstelling, de sponsoren en de 
twee verkeersregelaars uit Reusel die voor ieders veiligheid hebben gezorgd. Jullie samen heb-
ben ons een gezellige avond bezorgd. Bedankt!

Namens bewoners Kastanje-Esdoorndreef van de Floriaan, Bladel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omlaag voor de jongeren die al weken vuur-
werk onder de garagepoortjes gooien, waardoor je wak-
ker schrikt. Ik hoor via de Buurtpreventie dat hoogstwaar-
schijnlijk diezelfde jongeren ook diverse autospiegels 
hebben vernield in diverse straten in Bladel, waaronder 
die van ons.

Een inwoner uit Bladel

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

Een dikke duim omlaag voor het tussentijds wijzigen van de regels rondom plan Molenwijck.

Een teleurgestelde Reuselnaar
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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.

Een duim omhoog voor de Zonnebloem Bladel voor de at-
tentie met Sinterklaas en voor de geweldige kerstattentie.

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

Een duim omhoog voor buurtvereniging De Hoeven 
(Hapert) voor de leuke attentie. Bedankt!

Een dankbare buurtbewoonster

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

Een duim omhoog voor de kinderen van BSO de Franciscusschool voor het maken van mooie 
en lieve Kerstkaarten. Onze bewoners waren zeer verrast en hebben er zichtbaar van genoten. 
Dankjewel!

Bewoners en personeel Iepenlaan, Beukenlaan en Eikenlaan Floriaan, Bladel 
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omhoog voor Bakkerij Jan Swaanen uit Bladel voor zijn gedeeltelijke sponso-
ring van de nieuwjaarsharten. De gasten en de vrijwilligers waren blij verrast.

Duofietsen & Zonnebloem afdeling Reusel-de Mierden
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor de Zonnebloem Bladel voor het gulle kerstpakket.
  
Mevr. Vervest
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omhoog voor de tuin-opa’s en tuin-moeders die wekelijks weer en wind 
trotseren om ervoor te zorgen dat onze voor- en achtertuin er tiptop uitziet. Bedankt!

Namens alle kinderen en het team van OBS De Klimop, Reusel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse duimen omhoog werden ingezonden door bewoners uit Bladel en Netersel:

Onze duim gaat omhoog voor de huisartsen in Bladel die het mede mogelijk hebben gemaakt 
om Den Herd om te toveren tot een perfecte priklocatie. Het liep gesmeerd. Administratieteam, 
prikteam en iedereen die hier aan mee heeft geholpen hartelijk bedankt!

2 deelnemers zonder prikspijt
Mede namens Ton Egbers, Harrie Smets en een inwoner uit Netersel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Diverse duimen omhoog werden ingezonden door bewoners uit Reusel, Hooge Mierde 
en Netersel:

Een dikke duim omhoog voor de gezamenlijke huisartsen en hun assistenten van Reusel-de 
Mierden voor het snelle reageren op de boostercampagne, waardoor vele mensen snel 
geboosterd konden worden. 

Eén van hun patiënten

Mede namens Harrie van de Voort, een dankbare gevaccineerde, een bejaarde Reuselnaar, 
één van de vele blije ‘geboosterden’, een paar tevreden Neterselnaren, een tevreden patiënt en
Peter Lauwers

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!

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... het dodelijkste dier 
ter wereld maar heel 

klein is? Het is niet een 
nijlpaard, krokodil of 
haai. Het dier dat 

wereldwijd het grootste 
aantal slachtoff ers maakt 

is een mug. 
Deze bloedzuiger (en dan 
ook nog eens alleen het 

vrouwtje) zorgt wereldwijd 
voor een miljoen doden, 
waarvan bijna de helft 

door het overbrengen van 
malaria. Een andere ziekte 
die door muggen wordt over-
gebracht is dengue, ook wel 

knokkelkoorts genoemd.

www.loesje.nl

De ‘Duim’ gaat omlaag
de
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m
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Vrijwilliger Avondactiviteiten 
In een appartementencomplex van Lunet 
zorg Bladel woont een dynamische groep  
cliënten met een licht verstandelijke beper-
king. De huiskamer is een ontmoetingsplek 
waar het ook mogelijk is om gezamenlijk te 
eten en te drinken. Verder vinden er verschil-
lende avondactiviteiten per maand plaats, 
zoals een muziekavond, koken, spelletjes, 
wandelen of uitstapjes.

We zoeken hiervoor ondersteuning, met 
name voor het koken op doordeweekse  
avonden. Hou je van koken of kun je deze 
cliënten een gezellige avond bieden, heb je 
humor en ben je voorspelbaar? Dan zoeken 
we jou! 

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

Wandelvrijwilliger
Voor een locatie van Lunet zorg Bladel, waar 
mensen met licht verstandelijke beperking 
wonen, met maatschappelijke problemen 
en diverse trauma’s, zijn we op zoek naar  
iemand die het leuk vindt om met cliënten te 
gaan wandelen. De cliënten hebben behoefte  
aan een veilige, vertrouwde leefomgeving. 
Er wordt geprobeerd om een zo fijn mogelijk 
groepsproces en leefklimaat te creëren.

Laat jij je niet afschrikken wanneer cliënten 
een keer afhaken, maar is het een uitdaging 
om ze te motiveren, houd je van wandelen, ga 
je een gesprek niet uit de weg, dan zoeken 
we jou!

Informatie over beide vacatures: Patricia  
Peters: telefoon 088-5515610 of e-mail naar 
vrijwilligerswerk@lunetzorg.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

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

ALLERHANDE

Sinds 1 januari verzorgt Stichting Regionale  
Opvang Zwerfdieren Eindhoven (ROZE) 
de opvang van zwerfdieren voor onze ge-
meente. ROZE beschikt over eigen dieren-
ambulances en werkt vanuit een nieuw 
duurzaam opvangcentrum aan de Kanaal-
dijk-Noord in Eindhoven.

Dier in nood?
Bel dan naar 040-7470100. Blijf bij het dier tot 
de dierenambulance er is. Gaat het om een 
wild dier? Hou het dier dan niet vast, maar 
doe het bijvoorbeeld in een doosje. Dat zorgt 
voor minder stress.

Huisdier kwijt?
Wanneer een dier binnenkomt bij ROZE, 
checken de medewerkers of ze de eigenaar 
kunnen vinden. Lukt dat niet? Dan plaatsen 
zij het dier op www.rozeindhoven.nl, www.
amivedi.nl en social media. 

Dieren ter adoptie worden vermeld op www.
rozeindhoven.nl, social media en www.die-
renasiels.com. Neem voor meer informatie 
gerust contact op via 040-7470147 of info@
rozeindhoven.nl

Stichting ROZE vangt (zwerf)dieren op
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Gazelle damesfiets, zwart, voor en achter 
trommelremmen, 3 versnellingen, z.g.a.n. 
€ 100,-. Tel. 0497-842454.

Batavus damesfiets, z.g.a.n. 3 versnellingen, 
voor en achter trommelremmen en voor een 
mandje. € 125,-. Tel. 06-53416897.

WWW.LIMOUSINESERVICEBRABANT.NL
* * *  * * * * * * *  ook voor taxi  * * *  * * * * * * *
Bekijk de website voor de vele mogelijkheden 
met een limousine.

Oma Station zuipfiets, goed rijdend, 28 inch, 
licht en slot, € 30,-. 4 Michelin autobanden, 195-
65-15, 6/8 mm profiel, € 20,- per stuk. Zinken 
Philips magazijnbak, € 12,50.
Tel. 06-45558565.

Zware hout/kolenkachel, 14-16 Kw, merk 
Villages, met rooster voor kolen. € 250,-.
Tel. 06-29014825.

2-delige kunstkerstboom, h. 180 cm, met vaste 
lampjes en trafo. € 35,-. Tel. 06-22617030.

Adventskrans van gevlochten wrakhouttakken, 
€ 20,-. Tel. 06-22617030.

RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 75+
En bij veranderingen in medische toestand.
Bij Katinka Verburg (arts) in Eersel. 
Tel. 06-33878506.

Twinny Load, z.g.a.n. € 50,-. Tel. 06-34412325

Trampoline beveiligingsring, z.g.a.n. 430 cm. 
2 1-pers. bedden, 1 in lengte verstelbaar. Wit 
stalenspijl kinderbed, i.z.g.st. Tel. 06-13172510

Houtkachel. Tel. 013-5092169 (na 18.00 uur).

Eiken fauteuil met bruine zitting, i.g.st. € 25,-.
Tel. 06-26833132.

FIETSENMAKER ‘T SJAPAPKE
Wij zijn 24 op 7 te bereiken voor een afspraak 
voor verkoop, reparatie en/of onderhoud van 
uw (elektrische) fiets. GRATIS bij u opgehaald 
en retour gebracht! Bel: 06-51573237.

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

4 winterbanden, maat 215/65 R16, van Hyundai 
Tucson. € 150,-. Tel. 06-13672356.

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

6 LITER SCHUIMBLUSSERS TE KOOP
Super koopje en veilig, voor € 10,- per stuk. 
Tel. 06-33340137.

Dames mountainbike, Giant Shimano, 
schakeling, € 75,-. Twee toppers Eazzzy, 
90x200, 7 cm dik, nieuw. € 100,-. 
Tel. 0497-530404.

4 winterbanden op stalen velg, 205/65/16C, 
Cargo. Tel. 06-50231650.

3 stalen ramen, compleet met 2 dlg. draai-
inrichting en glas. 2x afm. 138x109 cm en 1x 
110x109 cm. € 10,00 per st. Tel. 013-5091449.

EEN TWEEDEHANDS FIETS?
Profile Bito heeft een ruime keuze in modellen. 
Kom kijken aan de Sniederslaan 63-65 in 
Bladel. Tel. 0497-382141.

Philips tv, 36 inch, € 75,-. Samsung magnetron, 
weinig gebruikt, € 100,-. Tel. 06-29221228.

Winterbanden op stalen velgen, 155-70-R13, 
profiel 4,5 tot 6 mm, steek 4x114,3, naaf 67,1, 
ET 46. € 100,-. Tel. 06-21425413.

Dames ski-uitrusting: witte schoenen (m. 39), 
Carve ski’s, stokken, helm, Alpine bril, broek 
(44), handschoenen. € 195,00. Tel. 06-22506074.

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

GEZOCHT: Hulp in de huishouding in Bladel, 
2 uur per week. Tel. 06-18440327.

GEZOCHT: Timmerman/klusjesman voor 
kleine overkapping te maken. Tel. 06-49507923.

GEZOCHT: Interieurverzorgster, dagen en uren 
in overleg. Tel. 06-10628958.

GEZOCHT: Ik heet Yara (11 jaar) en ik zoek een 
verzorgpony die lief en aardig is. Liefst omg. 
Hapert en ik heb ervaring. Tel. 06-22674168.

GEZOCHT: Vismaatje. Liefst gepensioneerd die 
graag bij vijvers vist maar soms ook graag aan 
kanaal of maas. Tel. 06-22668215.

GEVONDEN: Bril, zwart/groen montuur in 
zwarte koker op fietspad Boskant in Bladel. 
Tel. 06-27446937.

GEVONDEN: Sportfietsbril met gele rand in 
zwarte hoes op 28 december, route Vessem-
Veldhoven. Tel. 06-27510889.

GEVONDEN: Huissleutel met rode label op 
fietspad tussen Lage Mierde en Netersel.
Tel. 06-25105148.

GEVONDEN: Dameshorloge op nieuwjaarsdag 
op Castersedijk, Hapert. Tel. 06-53521858.

GEVONDEN: Tas met div. poetsspullen in onze 
tuin op 22 december. Emmaplein in Bladel.
Tel. 06-28621338.

VERLOREN: Damestrouwring, tegen beloning 
terug te bezorgen. Tel. 0497-382114.

VERMIST: Rood poesje, sinds 24 november, 
omgeving Lindenstraat/de Vliegert in Hapert. 
Rood halsbandje en grijze vlooienband. 
Tel. 06-55737753.

TE HUUR: Aanhangwagenstalling, overdekt, op 
afgesloten terrein. Tel. 06-30494304.

GRATIS AF TE HALEN: 3-zits bank, leer, kleur 
beige, afm. 220 x 85 x 90 cm (LxHxD).
Email: marcelvosters@planet.nl

GRATIS AF TE HALEN: TV meubel, L 120 cm, 
zwart met rode accenten, merk Denon.
Tel. 06-41521888.

GRATIS AF TE HALEN: Zak met porseleinen 
knikkers. Tel. 06-41521888.

GRATIS AF TE HALEN: Staande lamp, kleur 
zwart, hoogte 180 cm. Tel. 06-41521888.

GRATIS AF TE HALEN: Kalenders van 
dr. A Vogel van 1998 en 2000 met bloemen.
Tel. 0497-592147.

GRATIS AF TE HALEN: Keramische lamp, type 
olielamp. Tel. 06-18396688.

GRATIS AF TE HALEN: Oost Indische tortel-
duiven koppel met 1 jong. Tel. 0497-643599.

GRATIS AF TE HALEN: Restant kaarsen voor 
hergebruik voor hobbyisten. Rondweg 25/19, 
tel. 0497-681401.

GRATIS AF TE HALEN: Electrolux grote 
koelkast, werkt goed. Tel. 06-29014825.

GEVRAAGD TWEEDEHANDS FIETSEN 
EN OPKNAPFIETSEN
Tegen redelijke prijs. 
Tel. 06-53416897.

GEVRAAGD: Oude bromfiets, jukebox, boten, 
camper, flipperkast, buitenboordmotor, oude 
benzinepomp etc. Tel. 06-46331823.

TE KOOP GEVRAAGD: Stuk bosgrond, 
omgeving reusel. Tel. 06-10957423.

GEVRAAGD: Kerst- en nieuwjaarskaarten voor 
mijn verzameling. Het Erf 6 in Hapert. 
Tel. 0497-842918.

GEVRAAGD OUD IJZER EN 
OUDE AUTO’S
Alle soorten oude metalen, zoals droger, 
wasmachine, zonnebanken, fietsen, e.d. (geen 
koelkasten en vriezers). Snelle gegarandeerde 
ophaaldienst! Tel. 06-17908458.

GEVRAAGD: Vervoer van 4 kantoormachines 
van Balen naar Casteren (± 65 km). 
Evt. is handheffer aanwezig. 
Tel. 06-49507923.

GEVRAAGD: Brandhout. 
Tel. 06-83918582.

Meeltjes

DIVERSEN

TE KOOP

GEZOCHT

GEVONDEN

VERLOREN

GRATIS

GEVRAAGD

TE HUUR

 Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor 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 huishou-
delijke spullen en voor het melden van gevonden en 
verloren voorwerpen. Boven de 20 woorden betaalt u 
€ 8,- 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 adresgegevens 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 aange-
leverd, 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 € 10,- (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 € 8,- extra tot een maximum 
van 40 woorden.

PC55 behoudt zich het recht voor om in bepaalde situ-
aties af te wijken van bovenstaande richtlijnen en be-
paalde advertenties niet te plaatsen. Voor meer infor-
matie kunt u bellen naar 0497-844588 (09.00-17.00 u).

 PC55 (PostCode gebied 55) wordt wekelijks gratis verspreid in de gemeente Bladel, 
de gemeente Reusel-De Mierden en de kernen Vessem en Duizel. Oplage 17.300 ex.

Advertenties & berichten
De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is maandag 12.00 uur. 
Voor teksten/artikelen en beeldmateriaal is de sluitingstijd maandag 24.00 uur of in overleg. 
De aanleverspecificaties 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 voor om berichten 
te weigeren. Berichten en/of advertenties die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen recht op schadevergoe-
ding. Kopij en beeldmateriaal dient vrij van rechten te worden aangeleverd.

Copyright
Alle afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal, zijn in eigendom of licentie bij PC55 
en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 
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   PC55 is aangesloten bij
E-mail: info@pc55.nl
Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PC55.

Colofon

Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

(Marktonderzoek)

1.000 brieven versturen?
Stuur ‘Martha’ een e-mail op

snelbrievenversturen@gmail.com
Vanaf €50

en ik zorg er voor

Vandaag nog

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 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Container huren

(Marktonderzoek)
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Voetbalclinics voor gemotiveerde meiden 
in de leeftijd van 11 tot 15 jaar

 

  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 

                        

Ben jij die gemotiveerde voetbalster 
die zichzelf wil verbeteren? 

Meld je dan aan via
roy@pda-voetbal.com

 Data: 16, 23, 30 januari en 6 februari
 Tijd: 10:00 tot 11:00 uur
 Locatie: Sportpark Den Hoek Reusel
 Kosten: €10,00 te voldoen bij 1e clinic

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

  WIST
     JE 
DAT...?

... er twee 
Al-chatbots 
gemaakt waren 

door Facebook om met 
elkaar te praten? 

Ze werden stilgelegd 
nadat ze begonnen te 
communiceren in een 

taal die ze zelf hadden 
ontwikkeld.

HOOGE MIERDE - JVW Hooge Mierde 
krijgt € 950,- van Gilde St. Joris. Dit bedrag 
is de opbrengst van de dorpsfietstocht die 
de schutters afgelopen jaar georganiseerd 
hebben.

Veel mensen denken dat het woord ‘schut-
tersgilde’ afgeleid is van ‘schieten’. Maar dat 
is niet waar. Het komt van ‘beschutten’, be-
schermen. Dat is in de Middeleeuwen de oor-
spronkelijke taak van de Brabantse gildes: 
de inwoners van het dorp beschermen tegen 
geboefte. Een soort burgerwacht dus, buurt-
preventie avant la lettre. Al gauw vervalt die 
taak en krijgen de gildes meer een sportieve, 
ceremoniële en gezelligheidsfunctie. Het 
worden het broederschappen, waarbij inder-
daad het schieten, maar ook de Bourgondi-
sche aspecten van het leven letterlijk hoog in 
het vaandel staan.

St. Joris Hooge Mierde had besloten om die 
oorspronkelijke taak van meer dan 500 jaar 
geleden weer op te pakken. Niet door te be-
schermen, maar door te ondersteunen, elk 
jaar een andere vereniging of organisatie.

Voor 2021 was de keuze gevallen op Jeugdva-
kantiewerk, uit sympathie voor het werk van 
deze organisatie. JVW bezorgt de kinderen 
elk jaar een fantastische week, waar ze altijd 
lang naar uitkijken en nog lang van nagenie-
ten. Bovendien gebruikt JVW daarvoor elk 

jaar het gildeterrein. Er is dus ook sprake van 
een vorm van onderlinge samenwerking.

Voor deze ondersteuning organiseerde St. 
Joris enkele dorpsactiviteiten. “Dat was af-
gelopen jaar niet meegevallen”, zegt deken 
(bestuurslid) Annie Hermans. “De geplande 
dorpsbrunch kon vanwege corona niet door-
gaan en de fietstocht is totaal in het water 
gevallen. De hele dag regen. Zelfs Max Ver-
stappen had die zondag niet geracet op Fran-
corchamps. Toch zijn er nog behoorlijk wat 
deelnemers geweest en heeft het nog aardig 
wat opgebracht.” Mede dankzij hoofdsponsor 
Bouwbedrijf Gebr. van Gisbergen. Dit bedrijf 
heeft een royale bijdrage geschonken. Ook 
Keurslagerij Laureijs en Aannemersbedrijf 
J.A. van Gisbergen hebben deze fietstocht 
gesponsord. Gildebroeder Kees Hermans: 
“Het weer nodigde niet echt uit tot de BBQ 
na afloop. Er was dus veel vlees over geble-
ven. Maar laat dat maar aan onze gildebroe-
ders en -zusters zelf over. Daar weten ze wel 
raad mee.”

Hoofdman Jos Wouters van Gilde St. Joris had 
de cheque van € 950,- overhandigd aan voorzit-
ter Anke Paridaans van JVW. De gilde is ervan 
overtuigd dat deze organisatie daar weer mooie 
dingen mee gaat doen voor de kinderen. Dit 
voorjaar besluit St. Joris welke Hooge Mierdse 
vereniging of organisatie zij in 2022 op deze 
manier in het zonnetje gaat zetten.

Gilde St. Joris Hooge Mierde 
ondersteunt Jeugdvakantiewerk
Met de opbrengst van de dorpsfi etstocht afgelopen jaar

voor onderling 
partijtje

4040++

KEMPENLAND

 • 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!
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Wilt u een dankbetuiging plaatsen?
Stuur uw tekst per e-mail naar info@pc55.nl. Wij maken de dankbetuiging op en 
sturen deze ter goedkeuring naar u toe. De tekst dient uiterlijk maandag voor 17.00 
uur binnen te zijn voor plaatsing in de eerstvolgende uitgave. 

Het tarief is vanaf € 49,- (incl. btw). Met foto is het tarief € 69,- (incl. btw).

Lekkere én 
gezonde 

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Vooravond
Zaterdag 8 januari
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden           
                 Biechtgelegenheid
16.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
15.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius

Doop van de Heer
Zondag 9 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Maandag 10 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 11 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 12 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 13 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Ouders Bert en Paula Coppens-Esser, 
  hun kinderen Sjan, Annie, Pierre en Willie

Z. Petrus Donders, priester
Vrijdag 14 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 15 januari
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
15.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
16.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

2e Zondag door het Jaar
Zondag 16 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 15 en 16 januari)

Bladel zaterdag:
- Om hulp in de strijd tegen de pandemie

Bladel zondag:
- Jan van Laarhoven ( jrgt. nms. kinderen 
  en (achter)kleinkinderen)

Casteren:
- Jan van de Wijdeven

Hapert:
- Janus Bierens (f)

Hoogeloon:
- Miet van der Aa en 
  haar ouders Van der Aa-van de Pas (f)
- Piet Hendriks en dochter Sjan

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.)

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

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

Feest: Doop van de Heer
Zondag 9 januari
09.30 uur: Eucharistieviering
- Lena Bleijs-van Hoof
- Janus van Dongen (vw. verjaardag)
- Jan Jansen en Marie Jansen-Maas 
  en Janus Jansen
- Kees Kokx, dochter Annie 
  en kleinzoon Ramon
13.00 uur: doopviering Lotte van Herk

2e Zondag door het Jaar
Zondag 16 januari

09.30 uur: Eucharistieviering 
- Nellie Janssen-Heesters en War Janssen

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. 
Graag houdbare producten. Alvast harte-
lijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje, Bladel (zie ook www.pkn-bladel.nl)
Zondag 9 januari: 10.00 uur. Livestream in De Dissel
Zondag 16 januari: 10.00 uur. Ds. W. Dekker uit Veldhoven
Zondag 23 januari: 10.00 uur. Nog niet bekend

- Alle diensten te beluisteren via Radio Kempen FM
  (FM 97.2 MHz, ook digitaal)

Kerkdiensten in Protestantse Kerk, Markt 38, Eersel (zie ook www.pkn-eersel.nl)
Zondag 9 januari: 10.00 uur. Ds. A. van der Dussen uit Eindhoven
Zondag 16 januari: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 23 januari: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s Gravenpolder

- Alle diensten te volgen via YouTube livestream (zie www.pkn-eersel.nl)

Kerkdiensten in het Witte Kerkje, Bladel (zie ook www.pkn-bladel.nl)Kerkdiensten in het Witte Kerkje, Bladel (zie ook www.pkn-bladel.nl)
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

INFORMATIEF

Dinsdag: 07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname

Woensdag:       07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname
                       10.00 uur-15.00 uur: dagopvang d’r tussen uit (d’n Overkant) 
                                                                
Vrijdag:     07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname 

De Kloostertuin is voorlopig gesloten. Voor het bloedprikken en dagopvang is een uitzondering 
gemaakt. Alleen als u een doorverwijzing en een afspraak hebt gemaakt met de bloed-
afnamedienst kunt u deze post bezoeken. De maatregelen m.b.t. het coronavirus hangen op de 
buitendeur van Steunpunt De Kloostertuin.

Voor meer informatie kunt u ook 
onze websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG
10 JANUARI

T/M
VRIJDAG 

14 JANUARI
DANKBETUIGING

Cisca van Eekert – Soontiëns 

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de enorme steun,
de vele kaartjes en bloemen die we hebben mogen ontvangen

na het overlijden van onze lieve moeder en oma.

Het geeft ons veel kracht en troost 
bij het verwerken van dit grote verlies.

Jozet en Adrie
Giel en Maartje
Aniek en Wessel

Margo en Gerard

Herinner mij hoe ik was
Zorgzaam, altijd bezig.
Graag buiten in de zon

Herinner mij
Toen ik alles nog kon.

Op 17 oktober 2021 hebben wij afscheid genomen 
van ons mam, oma en superoma

Riek Peters - van Ampting

Wij willen iedereen bedanken die op één of andere manier 
ons mam haar leven kleur heeft gegeven.

                                                                                    Familie Peters

Heb jij een goed 
voornemen voor 
je dorp, club of 
vereniging? Als 
gemeente heb-
ben wij de be-
schikking over 

coronagelden. Deze zetten we onder an-
dere in om verenigingen en clubs een hart 
onder de riem te steken. Daarnaast willen 
we dit geld ook inzetten voor activiteiten 
die nog wél mogelijk zijn binnen de huidige 
coronamaatregelen. 

We hebben er allemaal last van: alle leuke ac-
tiviteiten, evenementen, mooie samenkom-
sten en tradities gaan vanwege corona niet 
door. Het blijft de komende tijd spannend wat 
nu uiteindelijk door kan gaan en wat niet. Met 
z’n alle moeten we ons behoorlijk inhouden 
en dat doen we. We tonen in Eersel name-
lijk veel veerkracht en geduld, daar zijn we 
enorm trots op!

Heb jij een goed voornemen met je dorp, club 
of vereniging? Dien jouw activiteit uiterlijk 
21 januari in, zodat we ons kunnen verheu-

gen op iets leuks. Zo brengen we samen wat 
glans aan in het nieuwe jaar.

Onze spelregels:
-  Het initiatief is afkomstig vanuit een club of 

vereniging.
- Inwoners kunnen meedoen.
- Het initiatief is coronaproof.
-  De activiteit wordt in het 1e kwartaal van 

2022 georganiseerd.

Bekijk de oproep van de burgemeester op: 
www.youtube.com/watch?v=6v0OvxAhWqI. 
Meer informatie op: 

www.eersel.nl/goedevoornemens

Goede voornemens; laten we kijken 
naar wat er allemaal wél kan

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

www.pc55.nl 

goed om 
te weten
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Duurzamer wonen én leven 

Woningstichting de Zaligheden  •  Dijk 16 5521 AX EERSEL  •   0497 517 835  •   info@wsz.nl  •   www.wsz.nl

Dit maakten we 
waar in 2021!”

”

Huurprijs bleef gelijk voor alle huurders 
Het kabinet besloot dat de huren van sociale 
huurwoningen (met een huur tot € 752,-) 
dit jaar niet omhoog gingen. Het betaalbaar 
houden van woningen vinden we erg belangrijk. 
Daarom besloot WSZ dat dit voor al haar 
woningen geldt, dus ook de woningen met 
een huur boven € 752,-. 

Werken aan betaalbaar wonen: 
een thuis voor iedereen

WSZ sloot aan bij Wooniezie 
Vanaf 2 maart bieden wij vrijgekomen sociale 
huurwoningen te huur aan via www.wooniezie.nl. 
Wooniezie is de website waarop woningcorporaties 
uit de Metropoolregio Eindhoven (MRE) hun
woningen te huur aanbieden. 

Overname woningen Vestia 
in Luyksgestel
Onze kerntaak is het huisvesten 
van mensen die daar moeilijk of 
niet zelf in kunnen voorzien. Wij 
voelen ons erg verantwoordelijk 
om woningen te behouden 
voor sociale huur. Daarom besloten wij om 86 wonin-
gen in Luyksgestel van Vestia over te nemen.   

In 2021 zijn 30 nieuwe betaalbare
huurwoningen opgeleverd
We leverden 10 woningen in de wijk Kerkebogten in 
Eersel, 10 woningen in plan Molen Akkers in Reusel,
5 woningen aan de Sterakkers in Hoogeloon en 5 
woningen aan de Boterbocht in Steensel op. 
Bovendien startten we met de voorbereidingen 
voor diverse nieuwbouwprojecten. Deze woningen 
worden in 2022 en de jaren daarna opgeleverd. 

Planmatig onderhoud zorgt voor prettig wonen
Wij blijven investeren in het onderhoud van onze 
woningen. De volgende onderhoudswerkzaamheden 
voerden onder andere wij uit:
 •  Vervangen badkamers, keukens en toiletten bij 

320 woningen.
 •  Buitenschilderwerk bij 560 woningen.
 •  Vervangen van 588 cv’s door hoogrendements-

ketels.
 

Met gemeenten en de Huurdersraad maakten we ook in 2021 
prestatieafspraken. We besteedden aandacht aan het oplos-
sen van overlast en bemiddelden in burenconflicten. Daarbij 
werkten we nauw samen met gemeenten, buurtcoördinatoren, 
Politie de Kempen en welzijns- en zorginstanties.

Samen zorgen voor prettig wonen

Leefbare wijken en buurten: 
prettig wonen voor iedereen Bewoners voorop: 

zorgen voor tevreden 
klanten 

Goed voor ons en voor onze 
huurders: een efficiënte
bedrijfsvoering

Samen met huurders zorgen voor leefbare wijken
Een woonomgeving van goede kwaliteit is belangrijk voor 
het prettig wonen in de wijk. Daar droegen wij graag aan
bij door mee te denken, onze kennis in te zetten of door
een financiële bijdrage te leveren.  

Een kleine greep uit de projecten:
 •  Een kletsbenkske voor de bewoners van Den Hofpad in
  Vessem (samen met de leerlingen van het Pius X-college
  in Bladel).
 •  Bijdrage voor de buurtboerderij Eersel.
 •  Bijdrage voor het opknappen van een jeu de boule baan. 
 •  Bijdrage voor bloemen voor de bloembakken op de
  binnenplaats van de Mariahof in Bladel.
 •  Bijdrage voor schilderwerk in de Wiekenborg in Eersel.
 •  Bijdrage voor een AED bij de Bertus Aafjeshof in Bladel. 
 •  Bijdrage voor een dorpsfeest in Steensel. 

WSZ behoort tot de 
beste corporaties van 
Nederland
Dit bleek uit de Aedes 
benchmark; een onafhan-
kelijk onderzoek onder 
woningcorporaties. We 
presteerden op alle onder-
delen goed en doen waar 
onze huurders om vragen: 
een thuis bieden voor 
mensen met een kleinere 
portemonnee. De uitkomst 
betekent dat we op de 
goede weg zijn, maar we 
zijn er nog niet. We vinden 
dat het nóg beter kan en 
daar richten we ons komend 
jaar weer op. 

Onze huurders zijn in het 
algemeen tevreden
Dat bleek uit ons klant-
tevredenheidsonderzoek. 
Met onze online enquête
meten wij continu de 
klanttevredenheid onder 
onze huurders om deze 
vervolgens gericht te 
kunnen verbeteren waar 
nodig. Zo hebben en 
houden wij tevreden 
huurders.

We maken als organisatie een kwaliteits-
slag om onze ambities waar te maken. We 

scherpen werkwijzen aan, richten processen efficiënter in en 
sturen bewuster op competenties van medewerkers. In 2021 
startten we met het opstellen van het Financieel en IT beleid 
en Datacontrol. We streven naar een bedrijfscultuur waarin sa-
menwerking hoog in het vaandel staat. Niet alleen met externe 
partijen, maar ook met collega’s.  

In 2021  werkten we aan de doelen uit ons ondernemingsplan en aan onderhouds- en
nieuwbouwprojecten. We zorgden dat onze huurders weer fijn én betaalbaar konden
blijven wonen. 

www.wsz.nl

Een fijn thuis voor kwetsbare
klanten in de KempenEen kort 

overzicht 
van wat 
we in 2021 
hebben 
gedaan  

Ons sociale hart in actietijdens de
coronacrisis 
De coronacrisis had ons ook in 2021 in
zijn greep.  In de coronaperiode besteedden
we extra aandacht aan onze oudere en kwetsbare 
huurders. We steunden onze huurders en lieten zien 
dat we er voor hen zijn door een belletje of door het 
sturen van een kaartje of bloemetje.

Zorgen voor meer woningen

Vorig jaar startten we met succes 
met het leggen van zonnepanelen 
op onze woningen. Voor 2021 was 
het doel om 200 woningen te voor-
zien van zonnepanelen. Dit doel 
hebben we gehaald, bij 200 woningen plaatsten 
we zonnepanelen. De komende jaren voorzien we 
jaarlijks minimaal 200 woningen van zonnepanelen.


