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Jos: “We komen met het bestuur maandelijks bijeen en het mooiste onderdeel van de vergadering is het beoordelen van de aanvragen. We zien het letterlijk groeien; we zien de 
beweging. We zien nieuwe initiatieven ontstaan, nieuwe verbindingen gemaakt worden. Onze grootste ambitie is om íedereen aan het bewegen te krijgen.” V.l.n.r.: Michael Neuberger, 
Jos Schippers (voorgrond), Rob Slegers, Gijsbert Jansen, Anneke Eveleens, Ronald van Kouteren
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Door Renate Pijnenburg

KEMPEN - Het was even stil, maar achter 
de schermen is keihard gewerkt aan het 
Kempisch Sport- en Beweegakkoord. Er 
is een stichting opgericht die subsidies 
verstrekt, de ambities geformuleerd heeft 
en gevraagd en ongevraagd advies geeft 
aan gemeenten over het sportbeleid. Drie 
van de zes bestuursleden leggen uit wat 
er gedaan is en wat er nog gedaan moet 
worden. Alles met één doel: de Kempen in 
beweging krijgen en houden.

Belang
Eind 2019 was de eerste bijeenkomst waar-
bij heel veel sport- en beweegaanbieders 
samen kwamen om te brainstormen wat er 
moet gebeuren om de Kempen in beweging 
te krijgen. Voorzitter Ronald van Kouteren: 
“Wat mij toen aangenaam verraste was de 
grote opkomst. Iedereen ziet het belang van 
een goede leefstijl en het nut van bewegen. 
Maar wat me toen ook verbaasde was dat er 
dingen werden bedacht waarvan ik wist dat 

ze al bestonden. Bleken de aanbieders van el-
kaar soms niet te weten wat ze doen. Daar lag 
meteen een mooie opdracht voor de stich-
ting: om het totale aanbod van sport en be-
wegen in kaart te brengen. Op onze website 
kun je nu je vereniging, bedrijf of eenmalig 
evenement een plekje geven. Zo komt er een 
totaaloverzicht van wat de Kempen te bieden 
heeft aan sport-, spel- en beweegmogelijkhe-
den en geloof me, dat is meer dan je denkt.” 

Initiatieven
Eén van de belangrijkste ambities van het 
stichtingsbestuur is om doelgroepen te ver-
binden. Voor de hand liggend is een sportver-
eniging te koppelen aan het onderwijs maar 
het kan op zoveel mogelijk andere manieren. 
Anneke Eveleens: “We zien nu al mooie ini-
tiatieven ontstaan. In Wintelre wordt bijvoor-
beeld het gebied rondom de meren benut om 
in een paar jaar tijd meer dan vijftig activitei-
ten te organiseren; tien aanbieders hebben 
de samenwerking opgezocht om groots uit te 
kunnen pakken en de gemeenschap in bewe-
ging te krijgen. Het gebeurt ook op kleinere 

schaal: in Reusel wordt de crossbult op het 
terrein van AVR’69 aangepast zodat meer 
doelgroepen er gebruik van kunnen maken.” 
Ronald vult aan: “In beweging kan ook meer 
in figuurlijke zin begrepen worden. Dat je 
mensen uit een isolement probeert te halen. 
Ik denk bijvoorbeeld aan een schaakvereni-
ging die eenzame ouderen uitnodigt om elke 
week in de bibliotheek of gemeenschapshuis 
een potje te komen schaken. Overigens 
weten we uit coronatijd dat eenzaamheid 
niet alleen bij ouderen speelt. Jongeren heb-
ben elkaar ook te weinig gezien en dreigen 
in eenzaamheid te verzanden. Sport, spel en 
beweging is een mooie manier om nieuwe 
contacten aan te gaan.”

Subsidie
Vanuit vier Kempengemeenten – Reusel-De 
Mierden, Bergeijk, Bladel en Eersel – is een 
subsidiepot gevuld. Jos Schippers: “Wij 
hebben het mandaat gekregen om de sub-
sidieaanvragen te toetsen. We hebben op 
onze site heldere criteria omschreven en als 
een aanvraag daaraan voldoet, kunnen wij 

snel schakelen. We komen met het bestuur 
maandelijks bijeen en het mooiste onderdeel 
van de vergadering is het beoordelen van de 
aanvragen. We zien het letterlijk groeien; we 
zien de beweging. We zien nieuwe initiatie-
ven ontstaan, nieuwe verbindingen gemaakt 
worden. Onze grootste ambitie is om íeder-
een aan het bewegen te krijgen. 

De hele 
Kempen in 
beweging 
krijgen
Uitvoering Kempisch 
Sport- en Beweeg
akkoord van start
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Violen
€ 0,65 per stuk

18 voor
                 € 7,99

Hulselseweg 11        Openingstijden:
5531PE Bladel        Ma. t/m Do.: 09:00 - 18:00 uur
Tel: 0497 360215       Vrijdag:   09:00 - 20:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl   Zaterdag:  09:00 - 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl   
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Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Lente In Aantocht

KSE Bladel Beach 
keert terug!

BLADEL - Na 2 jaar van afwezigheid vanwege de coronapandemie staat er in 2022 
weer een beachvolleybaltoernooi op de planning. KSE Bladel Beach zal dit jaar 
plaats vinden van 16 t/m 19 juni 2022. 

Deze jaargang zal het toernooi er echter iets anders uitzien dan gebruikelijk. Vanwege de 
grootschalige bouwwerkzaamheden aan het voormalige Rabogebouw zal de markt voor 
ons niet beschikbaar zijn. Maar niet getreurd, in het evenemententerrein Bladel hebben 
wij een alternatieve locatie gevonden. Houd voor meer informatie over de inschrijvingen 
voor KSE Bladel Beach de sociale pagina’s op Instagram en Facebook in de gaten, als-
mede de website www.bladelbeach.nl. Voor nu alvast dank voor het geduld en de steun 
de afgelopen jaren en wij hopen jullie allemaal te zien in juni!

LOKAAL

HAPERT - Maar liefst twee medailles nam 
Stef Willems vorig weekend mee naar huis. 
Hij schoot op het Nederlands Kampioen-
schap boogschieten zijn tegenstanders 
‘aan flarden’. Niet echt natuurlijk, zijn pijlen 
gingen allemaal richting de bulls eye. 

Met een eerste plek bij de jong volwassenen 
en een derde plaats bij de volwassenen, heeft 

Stef zijn plek in de Nederlandse top veilig  
gesteld. 

De jonge boogschutter leerde de sport bij 
OBK Hapert. Bij die club zijn ze dan ook  
apetrots op hun pupil, die zich nu mag meten 
aan de beste schutters van Nederland en 
op termijn voor de hoogste titel gaat bij de  
Wereldkampioenschappen.

Goud én brons voor Stef Willems
Jonge boogschutter stelt plaats in de top van Nederland veilig

BLADEL - De wielersport heeft twee jaar 
op een laag pitje gestaan, maar Snelle Wiel 
– Bestronics is helemaal klaar voor het 
nieuwe seizoen. Op vrijdagavond 18 maart 
zal de wielervereniging in Den Tref in Ha-
pert haar nieuwe tenue voor de komende 
drie jaar presenteren.

Snelle Wiel – Bestronics bestaat dit jaar pre-
cies 75 jaar, een reden voor een speciale  
ploegenpresentatie. Aan de hand van alle 
wielershirts die Snelle Wiel – Bestronics in 
de afgelopen 75 jaar heeft gedragen zal het 
verhaal van de vereniging verteld worden. 
Van het allereerste wollen shirt tot en met 
het allernieuwste shirt waarin de renners de 
komende drie jaar zullen gaan rijden. Diverse 
leden uit de vereniging vertellen in de nos-
talgische shirts uit het verleden het huidige 
verhaal van Snelle Wiel – Bestronics.

Wil je aanwezig zijn bij de onthulling van het 
nieuwe wielertenue? Of benieuwd naar het 

verhaal van 75 jaar Snelle Wiel – Bestronics? 
De zaal gaat om 19.00 uur open en de ploe-
genpresentatie start om 19.30 uur. We zorgen 
dat er 400 stoelen voor jullie klaarstaan en de 
maximum capaciteit van de zaal is 500 per-
sonen. Bestronics is de naamgever van de 
club. Daarnaast hebben trouwe sponsoren 
als B.engineering, Tipmast, Bruns, Bioracer, 
Gielen Druk Print Media en Jack Coolen weer 
plekje gekregen op het nieuwe shirt. VDL, 
Xooon en Hendrikx Deuren & Kozijnen heb-
ben voor het eerst een plekje op het opval-
lende shirt gevonden. Hendor Pompen zal de 
nieuwe helmen van ABUS sieren.

Boxtom, Vak garage P. van de Ven, Topshop, 
Heijberg Brandwering, Handelsbedrijf van 
Hoof en De Wert accountants & belastingad-
viseurs zullen met hun logo te zien zijn op het 
wagenpark, de jurywagen, casual kleding, 
tassen of bidons van de club. Naast bovenge-
noemde sponsoren dragen nog eens 27 an-
dere bedrijven Snelle Wiel – Bestronics een 
warm hart toe. Dankzij de gulle sponsoring 
van deze bedrijven kunnen renners van Snel-
le Wiel – Bestronics uitdagende programma’s 
rijden en proberen hun droom in vervulling te 
laten gaan. Met  de MTB-route Fractury Dak 
van Netersel en de wielerbaan op sportpark 
De Lemelvelden zijn er uitstekende facilitei-
ten voor renners waar regelmatig wedstrijden 
worden georganiseerd.

Wil jij het verhaal van Snelle Wiel – Bestronics 
horen? Kom dan op 18 maart naar Den Tref 
in Hapert voor de onthulling van het nieuwe 
shirt waar we de komende 3 jaar in gaan rij-
den. Oh ja, ter ere van ons jubileum presen-
teren we niet één maar twee nieuwe shirts...
Benieuwd? Zorg dan dat je erbij bent!

Snelle Wiel – Bestronics klaar 
voor het nieuwe seizoen
Vrijdag 18 maart presentatie nieuw tenue in Den Tref

VOLGENDE WEEK ALS
SPECIAL IN DEZE KRANT

Volgende week bevat PC55 een zorgspecial ‘Gezond & Vitaal’. 
Een extra krant boordevol informatie over zorg in de regio. 

Samenwerking van weekbladen PC55, De Hint en Eyckelbergh.
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Het is goed om te ervaren dat zich voor dat 
doel zoveel partijen in willen spannen.”

Verbinding
Stichting Kempen in Beweging heeft nauwe 
banden met organisaties die hetzelfde doel 
nastreven en zoeken die samenwerking 
bewust op. “Zo zoeken we ook de samen-
werking met leefstijlcoaches omdat onze 
ambities overlap hebben met het preventie-
akkoord op het gebied van gezonde leefstijl; 
bestuurslid Michael Neuberger werkt bij PSV 
en daar draaien meerdere maatschappelijke 
programma’s. Als stichting willen we kijken of 
we daar op kunnen aansluiten of kunnen sa-
menwerken om niet het wiel zelf opnieuw uit 
te vinden. Die overlap van het Sportakkoord 
met het Preventieakkoord is alleen maar po-
sitief”, aldus Ronald. “Onze stichting bevor-
dert cursussen die de sportleiding kunnen 
versterken. Zo wil HMVV een trainerscursus 
voor jonge voetbaltrainers starten. Daarmee 
versterken we de clubs, waarborgen we het 
voortbestaan en motiveren we jongeren om 
in beweging te komen en te blijven voor 
hun club. Ook cursussen in het omgaan met 
grensoverschrijdend gedrag of versterking 
van de vrijwilligers kunnen voor subsidie in 
aanmerking komen.”

Inclusief sporten
Het Kempisch Sport- en Beweegakkoord is 
ondertekend door de gemeenten en nu is het 
van belang door te pakken en aan de naams-
bekendheid te gaan werken. Anneke: “Achter 
de schermen is al héél veel werk verricht; nu 
zijn de inwoners en de sport- en beweegaan-
bieders aan zet. Laat zien wat je doet, vind iets 
dat bij je past; het sportaanbod is zó groot. 
We moeten nu de vaart erin houden. We zijn 
met sportverenigingen in gesprek over hoe 
ze hun aanbod zó kunnen uitbreiden dat het 
voor íedereen toegankelijk is: inclusief spor-
ten. Ook voor mensen met een beperking is 
de beweegnorm van tweeënhalf uur sporten 

per week, verdeeld over vijf dagen, van be-
lang. Niet elke vereniging biedt kansen maar 
het is onze uitdaging om ze er in ieder geval 
over na te laten denken.”

Stimuleren
Ronald is als bestuurslid ook verbonden aan 
turnvereniging Avanti-Turnivo en daarvoor 
krijgt hij regelmatig een vraag om samen-
werking. “We nemen dat altijd serieus. Zoals 
laatst toen een fysiotherapeut ons benader-
de om een groep op te zetten voor mensen 
wiens plafond bereikt is bij de zorgverze-
kering, maar voor wie wekelijks bewegen 
enorm belangrijk is. Wij hebben een speciaal 
programma opgesteld en daarmee is er een 
mooie verbinding ontstaan. Zulke initiatieven 
kunnen op veel grotere schaal ontstaan en 
als wij dat als ‘Kempen in Beweging’ kunnen 
stimuleren, gaan we het niet nalaten.”

Samenwerking
Om beleidsadvies aan gemeenten te geven 
kan het bestuur sparren met de Raad van 
Advies. Jos: “De Raad van Advies voorziet 
ons van extra informatie op het vlak van sport 
en bewegen. Samen luisteren we wat bij ge-
meenten leeft en kunnen we dat vertalen naar 
praktisch beleid. De Raad is gevuld met men-
sen die midden in de beweging zitten: een 
fysiotherapeut, een sportcoördinator, iemand 
van de atletiekunie en NOC NSF. Mensen met 
verstand van bewegen, beleid maken en net-
werken. Een stagiaire van de sportopleiding 
willen we volgend jaar de opdracht geven om 
bij clubs na te gaan waar knelpunten liggen 
voor de toekomst. Dat kunnen we dan verbin-
den met onze stichting. Een Raad van Toezicht 
is ‘under construction’ en zorgt dat gemeenten 
een vinger aan de pols houden. Al met al is een 
prachtig netwerk ontstaan, van waaruit heel 
mooie initiatieven kunnen groeien.”

Meer info of het Kempisch Sport- en Beweeg-
akkoord helemaal doorlezen? 

www.kempeninbeweging.nl 
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IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:

Babi Pangang + 4 mini loempia’s
+ Koe Lo Kai (kip) + 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

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

 Voor één vaste prijs kunt u 2 uur onbeperkt genieten 
van meer dan 40 uitstekend verzorgde gerechten. 

Het bu� et bestaat uit verschillende soepen, 
warme en koude voorgerechten en u heeft keuze uit 
16 hoofdschotels waarvan de helft specialiteiten zijn.

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

€ 24,90 p.p.
*  met uitzondering 
  van sterke dranken
* tegen meerprijs te
  verlengen tot 3 uur

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO
  1  t/m 4 jaar    €    6,60   €    7,20
  5  t/m 11 jaar    €  15,40   €  18,50
12  t/m  64 jaar    €  25,90   €  31,70
65 +    €  24,90   €  28,70
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Houd je van boeken en mensen?  
Wil jij een maatschappelijke bijdrage leveren in je werk?  
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bij de Bibliotheek is iedereen welkom om zich persoonlijk te  
ontwikkelen. Voor onze Bibliotheken in Reusel, Bladel en Hapert  
zijn we op zoek naar de spil in het web in de lokale samenleving. 
Iemand die het leuk vind om activiteiten te organiseren, kinderen 
en volwassenen te helpen bij hun persoonlijke ontwikkeling en 
partners aan elkaar en de Bibliotheek te verbinden.

Ben jij communicatief sterk en weet je je weg te vinden in de  
digitale wereld? Solliciteer en werk mee aan de Bibliotheek  
van de toekomst! 

Meer informatie vind je op www.bibliotheekdekempen.nl.  
Solliciteren kan tot en met 23 maart.

Vacature Bibliotheekmedewerker  
regio Bladel (20 uur) 

Gesproken versie van het verkiezingsprogramma
De PvdA in Reusel-De Mierden heeft een gesproken versie van het verkiezingspro-
gramma gepubliceerd. Ga hiervoor naar de website https://reuseldemierden.pvda.nl/
nieuws/verkiezingsprogramma-beschikbaar/ 

Deze gesproken versie is bedoeld voor mensen met een visuele beperking en mensen 
die moeite hebben met lezen. Onze samenleving is heel erg gericht op mensen zonder 
beperking. Maar daardoor wordt een grote groep mensen buitengesloten. We hopen dat 
mensen die moeite hebben met lezen zich zo toch kunnen verdiepen in de ambities van de 
PvdA. En wie weet volgen in de toekomst meerdere partijen dit voorbeeld. Zodat iedereen 
straks een goede afweging kan maken op basis van de partijstandpunten!

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

• Het stofferen van uw meubels
• Het bekleden van uw 
   auto-interieurs
• Motorzadels

De Hoeven 3 | 5541 RH ReuselDe Hoeven 3 | 5541 RH Reusel
Tel: 0497-644662 | Mob: 06-55331308Tel: 0497-644662 | Mob: 06-55331308
www.meubelstoffeerderijreusel.nlwww.meubelstoffeerderijreusel.nl

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

IN DE KEMPEN

HOOGELOON - Op 
zondag 10 april 
organiseert korf-
balvereniging KVC 
(voorheen kv Klim-
roos) weer haar 
rommelmarkt.  Door 
de coronacrisis 

heeft deze in 2020 en 2021 niet door kun-
nen gaan, maar dit jaar gaan we er weer 
helemaal voor.

Deze grote overdekte rommelmarkt (ca. 
1000 m2) vindt plaats in Sporthal D’n An-
loop, Maalderij 3 in Hoogeloon. Het delen 
van spullen en zeker ook het hergebruik van 
spullen die anderen niet meer nodig hebben 
is tegenwoordig helemaal in. Bovendien is 

het goed voor het milieu (hergebruiken in 
plaats van weggooien) en voor uw porte-
monnee (kleine prijsjes)! Geef deze spullen 
een tweede kans, uiteraard tegen scherpe 
rommelmarktprijzen. 

De verkoop start om 10.00 uur en loopt door 
tot 14.30 uur. Om 11.00 uur zal onze veiling-
meester beginnen met het per opbod verko-
pen van speciale stukken. De entreeprijs be-
draagt € 3,00 en kinderen tot en met twaalf 
jaar mogen gratis naar binnen. De entreeprijs 
en de opbrengst van de rommelmarkt komen 
geheel ten goede aan Korfbalvereniging KVC. 

Iedereen is van harte welkom. Voor een frac-
tie van de nieuwprijs kunt u allerlei nuttige en 
leuke spullen aanschaff en!

Zondag 10 april rommelmarkt in Hoogeloon
Organisatie: korfb alvereniging KVC 
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Praten over andere mensen heeft een 
hoog entertainmentgehalte. Mensen doen 
het graag; talloze tv-programma’s en tijd-
schriften hebben er hun bestaansrecht 
aan te danken. Niet alleen de zogenaamde 
‘sterren’ vallen hieraan ten prooi, ook de 
alledaagse medemens is onderwerp van 
‘van horen zeggen’ verhalen. Details over 
anderen bespreken achter hun rug om; 
hoe persoonlijker en opmerkelijker, hoe 
smakelijker het is om te delen.

Dat noemen we roddelen; een snack, zoals 
popcorn. Kleine, zoete hapjes die naar 
meer smaken. Maar hoe lekker het ook is, 
het komt er uiteindelijk weer uit als poep. 
Shit waar jij niet mee hoeft te dealen, maar 
anderen wel. In tijden van social media 
reizen verhalen immers sneller dan het 
licht; of ze waar zijn of niet is van secundair 
belang, want het gaat erom dat je het deelt 
met mensen. Hen ook laten proeven van 
jouw popcorn. Meer popcorn voor ieder-
een betekent immers meer pret; de poep is 
van later zorg (of helemaal niet). Is het iets 
dorps? Typisch Nederlands? Misschien 
wel menselijk? Ik kan het niet plaatsen, 
behalve dan dat het een gedragsvorm is 
die inspeelt op onze aangeboren drang om 
ergens bij te kunnen horen. 

Op televisie wordt je ook overspoeld met 
programma’s waar je mee kunt loeren in de 
levens van anderen; vooral hoe ze ruziën, 
bedriegen, vreemdgaan en het vervolgens 
weer goedmaken. Ordinair leedvermaak, 
maar het verkoopt en is dus geoorloofd. 
Het hele liefdesleven van André Hazes Jr. 

is publiek domein, maar dat moet je als 
publiek toch niet willen? Wat is de toe-
gevoegde waarde om te weten dat deze 
jongen op alle mogelijke manieren in de 
voetsporen van zijn vader treedt? Ik doe 
mijn best al dit soort nieuws te mijden als 
de pest, maar dat valt nog niet mee. Het is 
namelijk óveral – via digitale wegen, tradi-
tionele wegen en zelfs Whatsapp hoor ik er 
veel meer van dan dat ik zou willen. Toch 
denk ik dat menig leven er beter van wordt 
als je niets afweet van het bestaan en de 
beslommeringen van de beste man. Maar 
helaas – ook Dreeke is popcorn. Nul toege-
voegde waarde, maar het snackt zo lekker!

Nieuws is overal, of je dat nu wilt of niet. 
Wanneer je Wie Is De Mol een keer niet live 
kunt kijken moet je welhaast digitale klui-
zenaar worden om níet te weten te komen 
wie er afgevallen is. En wanneer er weer 
iets speelt in het leven van Dreeke dan zul 
je dat weten ook. Maar ook de beslomme-
ringen van de overbuurvrouw, je ex-collega, 
of die ene vriend van een kennis van je. 
Niemand die zich afvraagt wat voor toege-
voegde waarde het voor je heeft, of ander-
zijds wat je ermee kapot kunt maken. Jóuw 
vermaak, dat telt. Andermans shit boeit 
niet. Zo heb je tenminste wat om over te 
praten! Wanneer je alcohol drinkt, denk je 
ook niet direct aan de gevolgen, waarom 
zou dat bij popcorn anders zijn?

Popcorn

Pirke

column

Flickr LinkedIn MySpace Tumbler

Blogger

Chrome Email

Ebay Google Gmail

MSN

Picasa

Skype RSS WordPress

Vimeo

YahooTwitterTwitter YouTube YouTube facebook 2

Flickr LinkedIn MySpace Tumbler

Blogger

Chrome Email

Ebay Google Gmail

MSN

Picasa

Skype RSS WordPress

Vimeo

YahooTwitterTwitter YouTube YouTube facebook 2

Flickr LinkedIn MySpace Tumbler

Blogger

Chrome Email

Ebay Google Gmail

MSN

Picasa

Skype RSS WordPress

Vimeo

YahooTwitterTwitter YouTube YouTube facebook 2

Flickr LinkedIn MySpace Tumbler

Blogger

Chrome Email

Ebay Google Gmail

MSN

Picasa

Skype RSS WordPress

Vimeo

YahooTwitterTwitter YouTube YouTube facebook 2

Flickr LinkedIn MySpace Tumbler

Blogger

Chrome Email

Ebay Google Gmail

MSN

Picasa

Skype RSS WordPress

Vimeo

YahooTwitterTwitter YouTube YouTube facebook 2

Bedankt voor 
uw vertrouwen

Op 16 maart kiest u wie de komende vier 
jaar de gemeente Bladel nog mooier gaat 
maken. De afgelopen vier jaar heb ik dat 
met heel veel plezier en passie mogen 
doen, en we hebben op punten echt het 
verschil kunnen maken zónder de belas-
tingen te verhogen. 

Mooie successen
Samen met onze inwoners, ondernemers 
en organisaties hebben we veel bereikt. 
Zo ben ik ontzettend trots dat we voor alle 
kernen de besluitvorming hebben gehad 
voor een gemeenschapshuis of multifunc-
tionele accommodatie in het centrum. Zo 
houden we al onze dorpen levendig, en de 
faciliteiten voor iedereen bereikbaar.

Er zijn ook concrete plannen om op de 
vrijkomende locaties in Bladel en Hapert 
seniorenwoningen te gaan bouwen. Onze 
ouderen kunnen straks dus echt hun plekje 

vinden in het centrum, waar dat nodig is. Daarmee komt ook een deel van de woningmarkt 
weer in beweging. 

Prachtige plannen
Maar er is ook nog genoeg te doen. Zo hebben we uitbreidingslocaties in Hapert en Bladel 
waar straks gebouwd kan gaan worden. En we moeten snel op zoek naar uitbreidings-
mogelijkheden in Hoogeloon, Casteren en Netersel. Op die uitbreidingslocaties kunnen 
uiteindelijk starters en mensen met een middeninkomen terecht, maar is ook ruimte voor 
sociale woningbouw, een doelgroep die we niet mogen vergeten.

Verder zijn de eerste plannen voor onze sportcomplexen gepresenteerd. We hebben 
de tekeningen liggen voor een nieuw binnenzwembad, een nieuwe zwemvijver, nieuwe 
woningen, maar er is nog genoeg te doen om onze sportparken dynamisch en toekomst-
bestendig te maken. Een complex voor inwoners én verenigingen. Het fundament daar-
voor is gelegd, en ik ga graag door met de verdere bouw.

Blijven praten met elkaar
De verkiezingen zijn voor mij als wethouder en voor ons als bestuurders een belang-
rijk evaluatiemoment: hebben wij het goed gedaan voor onze inwoners? En heeft u dat 
ook zo meegekregen en ervaren? De afgelopen jaren probeerde ik zo goed mogelijk te 
laten zien wat er speelde in onze gemeente en waar we aan werkten, onder andere met 
een maandelijkse column in deze krant. Ook kon iedereen mij de afgelopen jaren aanspre-
ken: op straat, in de supermarkt of naast de sportvelden. 

Dat continu in gesprek blijven met elkaar heb ik gewaardeerd, maar u hopelijk ook. 
Bereikbaar zijn en vertellen waar je mee bezig bent is namelijk belangrijk als bestuurder of 
partij. Des te opvallender is het dat deze krant maar ook de sociale media ineens vol staan 
met verkiezingsteksten en logo’s van partijen die ik de afgelopen jaren niet heb gezien, 
gehoord of gesproken.

Als wethouder of politicus moet je niet alleen zichtbaar zijn vóór de verkiezingen, maar juist 
ook daarna. Tussen 9 en 5, maar ook als je ‘s avonds na 11 uur het gemeentehuis uit loopt, 
zaterdag op de sportvelden, dinsdag in de supermarkt en vrijdag in de kroeg. Ik wil altijd 
benaderbaar zijn voor iedereen, maar dat betekent dat ik altijd wethouder ben. Juist dat, 
samen met de heerlijke afwisseling, maakt het voor mij de mooiste baan van de wereld!

Bedankt voor de samenwerking
We hebben een vervelende coronaperiode achter de rug, waarbij ook veel inwoners, 
organisaties en verenigingen het moeilijk hebben gehad. Ik ben blij dat we weer d’n hort 
op mogen, elkaar weer kunnen ontmoeten en spreken. Die fijne contacten met alle betrok-
kenen maken dat ik mij thuis voel in het sociaal domein, en ik wil er ook de komende jaren 
samen voor zorgen dat we kunnen blijven zorgen.

Ik wil u als lezer én inwoner van onze gemeente bedanken voor uw vertrouwen en de 
samenwerking. Ik hoop u binnenkort opnieuw te mogen spreken als uw wethouder, in 
deze krant, online of gewoon op straat!

Met dankbare groet,

Davy Jansen
Wethouder volksgezondheid, welzijn en sport

INFORMATIEF

HOOGELOON - Van maart t/m juli 2022 is 
er een expositie te zien van Janna van den 
Einden in gemeenschapshuis D’n Anloop, 
Maalderij 3 in Hoogeloon.

Als Janna van den Einden haar schilderskle-
ding aandoet en haar kwasten pakt, die op 
haar staan te wachten, schijnt voor haar de 
zon. Als ze schildert staat voor haar de tijd stil 
en geniet ze van het proces. Mensen kunnen 
proberen om haar te bellen, maar dan neemt 

ze even niet op. Ze zit in haar ‘kunstbubbel’, 
die geluk heet: het helemaal kunnen loslaten 
en doorvoelen hoe het is op dat moment. Ze 
kiest een kleur die daarbij past en zo ontstaat 
er elke keer een ander doek.

Veel schilderijen die ze maakt hebben meer-
dere lagen; er zijn dingen in verwerkt die je pas 
ziet naarmate je er langer naar kijkt. Mensen 
laten genieten van haar kunst en daar een ver-
haal of gevoel bij krijgen, daar wordt ze blij van.

Tijdens de coronaperiode wilde ze graag 
mensen helpen door een kunstwerk in hun 
net verbouwde woonkamer op te hangen of 
door een schilderwerk te maken voor buiten  
in de tuin. Of iemand een positieve boost 
geven na een depressie of bij langere tijd 
thuis zitten, door de verfrissende kijk op een  
schilderij te geven. En om voor bedrijven - die 
hun passie of visie durven uitdragen via het 
doek - schilderijen te  maken.

Janna wenst jullie veel kijkplezier bij haar ex-
positie! Mocht je meer willen weten over een 
schilderij of nog een leuk cadeautje zoeken, 
neem gerust een kijkje op haar website: Jan-
nashoekje.com of neem contact met haar op.

Expositie van Janna van den Einden 
in gemeenschapshuis D’n Anloop
Van maart t/m juli 2022
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Door Hans Hofman 
Buro Hofsteden bv

Bent u weleens in Italië geweest? Ik, Hans Hofman, wel. 
Sterker nog: heel vaak. Ik ben dol op dat land. Behalve 
in Rome, was ik 25 jaar geleden nog niet op veel plekken 
in dat land geweest. Mijn ouders waren toen wel al een 
keer in Toscane geweest en waren hier heel enthousiast  
over. Ze wisten dat gevoel op een goede manier op mij 
over te brengen en het jaar daarna ging ik er samen 
met mijn vrouw ook naar toe. Eén van de steden die we 
destijds voor het eerst bezochten was Siena. Deze stad 
heeft veel indruk op ons gemaakt. Behalve prachtige be-
bouwing en sfeervolle straten heeft deze stad ook een 
fantastisch centraal plein, genaamd ‘Piazza del Campo’. 

Een goed plein

Piazza del Campo wordt vaak één van de mooiste pleinen van Europa genoemd. Dit komt 
doordat dit plein veel kenmerken heeft, die er voor zorgen dat het een aantrekkelijke en  
kwalitatieve ruimte is. Om te beginnen zijn ‘de verhoudingen’ een belangrijk kenmerk. De aan 
het plein grenzende gebouwen vormen namelijk de ‘wanden’ van het plein. Om een goed plein 
te vormen, is het belangrijk dat deze wanden in de juiste verhouding zijn met het plein zelf. Dit 
betekent dat ze niet te hoog, maar ook niet te laag moeten zijn. Daarnaast is de uitstraling van 
de wanden belangrijk: Hoe zien de gevels eruit? Wat is de architectuurstijl? Welke materialen 
en kleuren hebben ze? 

Naast het uiterlijk van de gebouwen, zijn ook de functies, die erin gevestigd zijn erg belangrijk. 
Wat gebeurt hier? Zitten er winkels in waar mensen leuke dingen kunnen kopen? Of zijn er 
goede restaurants aanwezig, waar je heerlijk kunt eten? Of zijn er gezellige cafés met een terras 
te vinden, waar je een lekker drankje kunt drinken met je familie en/of je vrienden? 

Daarnaast is het ook belangrijk wat er op het plein zelf gebeurt. Hoeveel levendigheid is er 
aanwezig? Staat er wekelijks een markt? Vinden er optredens plaats door muzikanten, bands 
of orkesten? 

‘Marktplein’

Toen ik in voor het eerst in Siena was, studeerde ik nog ‘stedenbouwkunde’. Daarvoor had ik al 
een studie landschapsarchitectuur afgerond. Ik ben na mijn studie altijd in dit vak werkzaam 
gebleven en ik heb nu al 10 jaar een eigen adviesbureau, Buro Hofsteden bv. Een tijd geleden 
kregen we van de gemeente Bladel de opdracht om een visie te ontwikkelen voor het gebied 
rondom de Markt in Bladel. Deze visie bevat onder andere spelregels voor nieuwe ontwikkelin-
gen rondom de Markt, zowel op het gebied van stedenbouw en architectuur als de inrichting 
van de openbare ruimte. 

Toen we deze opdracht kregen, gingen we nog specifieker kijken naar hoe de Markt in elkaar 
stak. We zagen dat de wanden van het plein al best een hoge kwaliteit hadden. Er is in ieder geval 
architectonisch goed over nagedacht. Daarnaast zitten er ook aantrekkelijke functies rondom 
het plein:  bovengemiddeld veel horeca en ook een paar winkels. Eén van de vier wanden wordt 
bepaald door het gemeentehuis, wat ook zorgt voor beweging op het plein. Ook op het plein zelf 
is er sprake van allerlei vormen van ‘leven’. Het plein heet niet voor niks “Markt”. Al eeuwenlang is 
er sprake van marktgerichte activiteiten en ook nu vinden deze nog wekelijks plaats. 

Nieuw pleinontwerp 
In het kader van de visie raakte ik ook betrokken bij de herontwikkeling van de voormalige Rabo-
bank, die direct aan de Markt grenst. Er werd besloten dat het gemeenschapshuis van Bladel naar 
dit gebouw werd verplaatst. Ik zat in de selectiecommissie van de prijsvraag voor het ontwerp 
voor de nieuwe ‘Den Herd’. In dit proces leerde ik GROUP A kennen, het bureau dat de prijsvraag, 
samen met ABT en Fabrique, won. GROUP A heeft een prachtig ontwerp gemaakt voor Den Herd. 
Tijdens het ontwerpproces heb ik al overleg gehad met GROUP A over de herinrichting van de 
delen van het plein die aan het gebouw grenzen. Ons bureau heeft al meerdere ontwerpen voor 
deze delen gemaakt en wij gaan in de komende periode het definitieve ontwerp opstellen.

Naast een mooie nieuwe wand gaat het vernieuwde gebouw ook zorgen voor nog meer  
‘beweging’ op de ‘Markt’. Wij gaan er samen met GROUP A voor zorgen dat dit zoveel mogelijk  
toegevoegde waarde heeft voor de kwaliteit van het plein. Dit doen we bijvoorbeeld door 
een ‘rode loper’ aan te leggen. Deze loper wordt niet letterlijk ‘rood’, maar heeft wel dezelfde  
functie. Hij zal worden uitgevoerd in een afwijkende, luxe bestrating. Dit zorgt ervoor dat de 
entree van Den Herd goed zichtbaar en uitnodigend is. Daarnaast zullen we fraaie verlichting 
gaan toepassen, die de sfeer en het uitnodigende karakter ondersteunt. 

De komende maanden gaan we samen met het Projectteam Den Herd-gemeente onze  
voorstellen voor de herinrichting van de omgeving van het nieuwe gemeenschapshuis verder 
uitwerken. We gaan onze ideeën vervolgens bespreken met de (directe) omgeving  van bewo-
ners, ondernemers, horeca en het Centrummanagement Bladel.

Door ons gezamenlijke ontwerp wordt de Markt een nóg beter plein. De Markt gaat steeds 
meer op Piazza del Campo lijken. We gaan er dan ook voor dat Bladel in de nabije toekomst het 
‘Siena van De Kempen’ gaat worden! Komt u daar ook ‘vakantie vieren’?

www.denherd.nl

Bladel: het Siena van de Kempen
Blog ‘Gemeenschapshuis aan de Mèrt’

VERHALEN VAN DE MAKERS

Piazza del Campo, Siena: het plein en de omliggende gebouwen zijn nauw op elkaar afgestemd

Piazza del Campo, Siena: een mix van horeca, winkels en marktgerichte activiteiten zorgen voor levendigheid Het marktplein in Bladel wordt ontworpen in dialoog met aangrenzende gebouwen zoals het Gemeenschapshuis Bladel
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Je leest regelmatig dat mensen de (dorps) politiek in gaan om van alles te
veranderen of omdat niks deugt. Dat is nooit mijn drijfveer geweest om
politiek actief te worden. Naast dat ik altijd het goede probeer te zien denk
ik ook dat we het samen voor het overgrote deel goed voor elkaar hebben.
We hebben een rijk verenigingsleven, lokale ondernemers om trots op te
zijn en we wonen in een prachtige omgeving.

Kunnen en moeten er dan geen dingen beter? Zeker wel!

De belangrijkste uitdaging voor de komende jaren is om voldoende
woningen te bouwen zodat starters, gezinnen en senioren die in hun eigen
dorp willen blijven wonen hier ook de kans toe krijgen. Dit is essentieel om
de leefbaarheid in onze dorpen te behouden. Ik zal, samen met team CDA-
Bladel, constant vinger aan de pols houden of bij ontwikkelingen ons dorpse
karakter behouden blijft.

Daarnaast wordt het tijd dat we echt stappen gaan zetten in de
energietransitie. Uiteraard om de klimaatverandering tegen te gaan. Maar
ook om onze energierekening betaalbaar te houden en om minder
afhankelijk te worden van regimes zoals die van Poetin. Ik besef ook wel dat
we dit niet als gemeente Bladel alleen gaan oplossen. Maar wij willen wel
ons steentje bijdragen door aan te sluiten bij de landelijk
klimaatdoelstellingen en hier uitvoering aan geven.

Als coach van een jeugd- en seniorenvoetbalteam kom ik wekelijks op
verschillende sportparken. Eigenlijk bij alle sportclubs, maar ook bij andere
verenigingen, hoor je dat het erg lastig is om vrijwilligers te vinden. Dit is
extra versterkt door de coronacrisis waarin mensen andere (individuele)
activiteiten hebben ontdekt. Ik vind dit zorgelijk en daarom hoop ik dat de
maatschappelijke stage weer terugkomt. Samen met team CDA-Bladel wil
ik kijken welke rol de gemeente kan vervullen om vrijwilligers bij
verengingen (administratief) te ontlasten. Door verschillende
ontwikkelingen op de sportparken is dit een mooie kans om deze in alle
kernen toekomstbestendig te maken.

Andere zaken om de komende jaren mee aan de slag te gaan zijn de
doorstroming van de N284 en de ontwikkeling van de Posthof in Bladel.

CDA Bladel

www.CDABladel.nl info@cdabladel.nl

Ook moeten we een visie hebben hoe we
lokaal gewortelde ondernemers behouden
voor onze regio. Bij al deze opgaves is het
belangrijk dat de gemeentelijke
belastingen zo laag mogelijk blijven.

Ondanks dat we het in onze gemeente
over het algemeen harstikke goed hebben,
zijn er dus nog voldoende uitdagingen.
Samen met de rest van team CDA-Bladel
heb ik er ontzettend veel zin in om de
komende 4 jaar aan de slag te gaan met
deze uitdagingen. We hopen hierbij op uw
vertrouwen.

Niels Beerens
Lijstrekker CDA-Bladel

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

Verkoop voorjaarsviolen

www.vandommelenbloemen.nl

LOKAAL

HAPERT - Dit gaan wij natuurlijk vieren! 
Daarom organiseert Indoor Hapert een 
jubileumeditie op zaterdag 26 en zondag 
27 maart 2022.

Tijdens dat weekend staat de indoormara-
thon centraal met op zondagmiddag een 
finale. Daarin starten de best geklasseerde 
van iedere rubriek. Spektakel gegarandeerd 
dus! Het parcours wordt zoals altijd ontwor-
pen door Johan Jacobs, een internationale 
parcoursbouwer met veel ervaring op EK en 
WK wedstrijden. Tijdens de finale zal er dan 
ook een nieuw spectaculair parcours worden 

gebouwd, waarbij snelheid centraal staat.

We starten op zaterdag overdag en op zon-
dagvoormiddag met de voorrondes. Op zon-
dagmiddag is er een speciale rubriek voor de 
allerjongste menners onder ons, waarna op 
zondagmiddag zal worden afgesloten met de 
finale. Dus komt dat zien op 26 en 27 maart in 
Manege De Lemelvelden, Burgemeester van 
Woenseldreef in Hapert. Verdere informatie 
kunt u vinden op onze evenementenpagina 
op Facebook of op 

www.indoorhapert.nl

Indoor Hapert bestaat 15 jaar!

WAALRE - Natuurmonumenten organi-
seert op vrijdagavond 25 maart een bijzon-
dere avondactiviteit voor kinderen van 7 
tot 10 jaar in het Dommeldal. Durf jij mee 
het bos in, om de geheimzinnige nacht-
wachter te zoeken? 

Wandel mee met de gids en ontdek samen de 
duisternis van de nacht. We starten om 19.00 
uur op de parkeerplaats bij Café-Camping de 
Volmolen, Volmolen 1 in Riethoven. Deelname 
uitsluitend na aanmelding op www.nm.nl/
agenda.

Het valt niet mee om verstokte dagkinderen 
(en hun ouders) kennis te laten maken met 
het donker van het Dommeldal, maar de 
nachtwachter weet als geen ander hoe dit 
moet worden aangepakt. Ga mee en ontdek 
de geheimen van de duisternis. Je zintuigen 
moeten extra hard werken in het donker. Je 
spitst je oren om nachtgeluiden op te vangen, 
kijk goed om je heen om nachtdieren te ont-
dekken en laat je fantasie de vrije loop. Stuk-
je bij beetje worden de dagmensen ingewijd 

in de geheimen van de nacht. Daarbij hoort 
ook enige kennis van het nachtjargon dat 
de nachtwachter gebruikt, zoals het begrip 
‘Sluier van stilte’ en de woorden ‘Krekelstem’ 
en ‘Nachtconcert’. Na de activiteit  zwaait de 
nachtwachter de deelnemers uit en gaat ver-
volgens zelf de nacht weer in. De dagmensen 
die iets minder dagmens zijn geworden kij-
ken de nachtwachter na.

Voor deelname is aanmelden via www.nm.nl/
agenda noodzakelijk. Prijs per kind € 5,- voor 
leden van Natuurmonumenten en € 8,- voor 
niet-leden. Let op: dit is geen activiteit voor 
volwassenen, daarom maximaal 1 begeleider 
per kind(eren) en zaklampen zijn tijdens de 
tocht natuurlijk uit den boze! Deze activiteit is 
niet geschikt als verjaardagsfeest. 

Draag donkere onopvallende kleding. Het 
Dommeldal kan erg nat zijn; laarzen of stevige 
schoenen zijn aan te bevelen. Alleen geschikt 
voor mensen die goed ter been zijn, dit vanwe-
ge de donkere en oneff en paden die belopen 
worden. Honden mogen helaas niet mee.

Op stap met de nachtwachter in het Dommeldal

Op 29 maart, van 19.00 tot 21.30 uur, is er 
een informatieavond over mantelzorg in De 
Kei in Reusel. 

Als je mantelzorg verleent voor iemand die 
je lief is, komt er veel op je bord. Het zorgen 
voor een familielid of bekende kan daardoor 
zwaar zijn. Maar wist je dat er verschillende 
mogelijkheden zijn om hierbij ondersteund te 
worden? Werkgroep Mantelzorg organiseert 
een informatieavond met twee experts: Paula 
Anglès en Irene Bex. 

Paula Anglès is mantelzorgmakelaar en weet 

uit ervaring dat praktische zaken veel tijd en 
energie kosten. Een mantelzorgmakelaar kan 
helpen met het vinden van oplossingen. Paula 
is goed bekend met alle wet- en regelgeving 
en kan praktische informatie en ondersteuning 
geven. Dit kan je als mantelzorger verlichting 
geven. Irene Bex is stress- en burnoutspecia-
list en gaat in op vragen als: waar loop je te-
genaan als je zorgt voor een ander? Wie kan je 
daarbij helpen? Hoe zorg je er als mantelzor-
ger voor dat het je allemaal niet teveel wordt? 
Ze geeft praktische voorbeelden en handvat-
ten hoe je zo goed mogelijk voor de ander, 
maar ook voor jezelf kunt blijven zorgen!

Meld je aan en kom langs!
Je bent van harte welkom vanaf 19.00 uur 
in De Kei in Reusel. Het programma start 
om 19.30 uur. Je kunt je aanmelden bij Karin 
Soontiëns via k.soontiens@reuseldemierden.
nl of 0497-650 650.

Informatieavond over mantelzorg



7 11 maart 2022

Door Renate Pijnenburg

REUSEL - Als je ondernemer bent, wil je 
maar één ding: je richten op je bedrijf. 
Van administratie heb je misschien 
minder verstand en wat nu als je groeit? 
Wat komt er dan op je pad? Gelukkig zijn 
daar Alexander Hendriks en Michiel van 
Limpt van HvL Administratie en Advies. 
Zij nemen administratie uit handen en 
voorzien je van bedrijfsadvies waar je 
echt iets aan hebt.

1+1=2
Alexander en Michiel kennen elkaar al lang, 
van de middelbare school en de voetbal-
club. Michiel. “Ik had een prima baan bij een 
accountantskantoor en Alexander zijn eigen 
administratie- en adviesbureau met zijn vader 
en vrouw. Vorig jaar kwamen we elkaar tegen 
en besloten we toch eens te gaan praten over 
mogelijke samenwerking. Ik was toe aan een 
nieuwe stap en Alexander had genoeg werk 

voor iemand erbij. En omdat we in de wereld 
van de cijfertjes zitten: 1+1=2; we besloten 
samen een kantoor op te zetten.”

Zaken regelen 
‘als de zon schijnt’

De heren van HvL Administratie en Advies 
richten zich met name op de kleine onder-
nemers. Alexander: “Juist omdat die de hele 
dag druk zijn met werken, hebben ze geen 
tijd voor de administratie en van belastingen 
weten ze alleen dat ze die moeten betalen. 
Wij kennen alle regeltjes en kunnen de on-
dernemers ontzorgen. We hebben ervaren 
dat het privéleven en de onderneming vaak 
door elkaar heen lopen. Wij zorgen ervoor 
dat gescheiden blijft wat gescheiden moet 
blijven. Daarbij zeggen we altijd dat je je 
zaken moet regelen ‘als de zon schijnt’. Als er 
niets aan de hand is, moet je nadenken over 
mindere tijden en je maatregelen nemen. Dat 
is niet doemdenken, dat is realiteit en daar 
hebben we inmiddels al veel ondernemers 
mee geholpen”.

Altijd bereikbaar
Hoe vaak de heren al hebben gehoord: ‘O, 
dat wist ik niet’, is niet meer te tellen. “Op die 
momenten voel je echt dat je ertoe doet als ad-
viseur. Het is logisch dat je niet overal verstand 
van hebt. Wij kunnen niet metselen, zal ik maar 
zeggen. Ieder zijn vak”, aldus de heren. Wat op-
valt is dat ze 24/7 voor hun klanten klaarstaan. 
“Natuurlijk gaan we wel eens op vakantie maar 

zelfs dan vinden we het echt niet erg als een 
klant belt. Hij heeft dan een dringende vraag, ik 
het antwoord, dan is het toch mooi als je kunt 
helpen?” Alexander is van huis uit bedrijfseco-
noom en Michiel studeerde af als fiscalist. “We 
hebben alle kennis in huis om onze klanten van 
advies te voorzien.”

Transparant
Wat het kantoor van HvL Administratie en 
Advies typeert is de transparantie: “We zijn 
duidelijk naar onze klanten toe. We doen wat 

we zeggen en laten zien wat we gedaan heb-
ben. Dat kan heel ver gaan: van het inboe-
ken van facturen tot een gedegen plan om 
de onderneming naar een bv te begeleiden. 
Wij zijn helder en transparant in wat we doen 
en dat wordt gewaardeerd. De klant bepaalt 
welke werkzaamheden wij verrichten en die 
opdracht voeren wij met de grootst mogelijke 
precisie uit. Daar gaan we de komende jaren 
hard mee aan de slag en wellicht ten over-
vloede: er is altijd ruimte voor nieuwe klanten.” 

Wilhelminalaan 87D | 5541 CV Reusel
www.hvl-aa.nl

Zaken regelen ‘als de zon schijnt’
HvL Administratie en Advies voor een heldere kijk op je onderneming

INFORMATIEF

Donderdag 17 maart 
modedag

Onze merken
Angels Jeans – Bloomings - Cecil – Dreamstar – Enjoy – Erfo – I-coni-K – 
Inshape – Je suis Aimée – Leona – Mind.Set – NED – Red Button – Setter – 
Signature – Tom Tailor – Yest – Zerres – Zoso

Voor de heren: Casa moda - Club of Comfort – Lerros – Tom Tailor - Twinlife

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 
www.stappaerts-mode.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag     13:00 - 18:00
Di t/m do     09:00 - 18:00

Vrijdag     09:00 - 20:00
Zaterdag    09:00 - 16:00

NIEUW!   Angels 
                  Bloomings
                  Red Button
                  Zoso

Onze merken

10.00 – 17.00 uur
- Mannequin
- Koffie met iets lekkers
- Smakelijke attentie bij besteding 
  vanaf € 25,00

Pearle Opticiens Bladel 
bestaat 10 jaar!

 het
 montuur
 voor 10.-

Ga voor goud*  
en ontvang 10 dagen

Scan de QR-code, 
en maak direct 

een afspraak

Pearle Opticiens 
Bladel
Sniederslaan 15c
Tel. (0497) 38 31 34
*  Deze actie is uitsluitend geldig bij Pearle Opticiens Bladel van 10 t/m 19 maart 2022 

en uitsluitend in combinatie met glaspakket Goud of hoger
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Meerheide 242, 5521 DW Eersel         
Telefoon 0497 - 360515

info@jvu-bestratingen.nl
www.jvu-bestratingen.nl

J. van Uijthoven & Zn. bv
GROND EN INFRA Afhalen op 18 maart 12.00 - 18.00

3 zakken potgrond 40L
NU voor

€11,-

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Met een voorzichtig maar vro-
lijk lentezonnetje op de bol, trokken drie 
vrijwilligers er vorige week op uit om het 
zwerfvuil op het KBP op te ruimen. Elke 
twee weken pakken ze een ander indus-
trieterrein in de gemeente Bladel aan en 
inmiddels merken de ZAPP’ers dat er 
steeds minder vuil uit de auto’s gegooid 
wordt. Een mooiere wereld begint bij jezelf 
én bij een schone omgeving. PC55 prikte 
een rondje mee. 

Visitekaartje
Het initiatief voor de zwerfvuilopruimploeg 
komt van Hetty van der Hamsvoort, als vrij-
williger en als parkmanager van de bedrijven-
terreinenvereniging OBGB. “Het is een parti-
culier initiatief van mij maar natuurlijk heb ik 
in mijn netwerk nagevraagd of er belangstel-
ling voor was. Ik ZAPP in mijn vrije tijd ook 
en het viel me wel eens op dat de bedrijven-
terreinen er zo slordig bij lagen. Twee jaar 
geleden werd hierover gesproken in het KVO 
overleg (Keurmerk Veilig Ondernemen) maar 
door corona kwam het er niet van. Een paar 
maanden geleden heb ik het opnieuw opge-
pakt en gelukkig sloten er een paar onderne-
mende mensen aan. Zowel ondernemers als  
mensen die zich betrokken voelen. Ik moet 
zeggen: ondernemers, soms met zeer drukke 
werkzaamheden, sluiten ook wel eens aan. 
Ze beseffen dat een schoon bedrijventerrein 
hun visitekaartje is.”

Alert
De eerste keren werden karrevrachten zwerf-
vuil geraapt. Wim van Eijk: “Ongelooflijk hoe-
veel zakken we toen vulden. Er zijn afspraken 
gemaakt met KempenPlus, wij mogen de 
zakken op een afgesproken punt neerzetten 
en zij ruimen het verder op. Weet je dat één 
van de vrijwilligers de eerste keer bijna als 
crimineel weggezet werd? Zij stond de zak-
ken te plaatsen en dat werd gezien door een 
oplettende burger. Die maakte een foto van 
het kenteken en gaf het door aan de politie. 
Gelukkig bleek al snel dat ze alleen schuldig 
was aan opruimen. Op zich goed dat men zo 
alert is. Meestal zijn we met een man of acht 
en dan schiet het echt lekker op. We werken 
meestal een uurtje of anderhalf, dat is precies 
lang genoeg om het plezierig te houden.”

Voldoening
Annelie Swaans is één van de vrijwilligers die 
zich aangesloten heeft. “Ik ben graag buiten, 
wandel graag en heb een ontzettende hekel 
aan rommel. Ik kan gewoon niet begrijpen 
wat mensen bezielt om hun raampje open te 
draaien en hun rotzooi naar buiten te gooien. 
Dat dóe je gewoon niet. Maar we zien dat het 
nog altijd veel gebeurt. Ik denk wel dat het 
scheelt dat er nu opgeruimd wordt; in een 
schone omgeving wordt minder snel rotzooi 
weggegooid als op een plek waar al veel ligt.” 
Vanuit de gemeente worden de vrijwilligers 
gefaciliteerd. Annelie: “We krijgen zakken en 
handschoenen, hebben een grijper en een 
ring om de zakken in te klemmen. Prima ma-
teriaal om mee te werken. We kunnen niet de 
hele wereld redden maar een stukje van die 
wereld netjes en schoon houden, geeft ont-
zettend veel voldoening.”

Bewustwording
Hetty heeft uitgezocht hoe lang plastic in de 
natuur blijft liggen. “Dat is écht héél lang, tien-
tallen jaren. Als het al ooit helemaal verdwijnt. 
Ik denk dat veel mensen dat niet weten en 
dan zie ik het als mijn taak om ze dat te vertel-
len. Dat het onverschilligheid is, kan ik moei-
lijker verdragen. Dat je geen oog hebt voor 
je leefomgeving of er niets om geeft dat de 
wereld naar de knoppen gaat door rommel, 
gaat er bij mij niet in.” Ze knoopt een volle zak 
dicht en pakt de volgende. “Op het KBP zijn 
we twee weken geleden nog geweest maar 
kijk eens hoeveel we toch nog oprapen nu. Al 

wordt het al veel minder dan de eerste keer 
dat we hier liepen.”

Conclusie
Conclusie na een uurtje rapen: iemand zit in 
z’n blote gat in de auto want zijn boxershort 
lag in de struiken. Calvin Klein zal niet blij zijn 
als hij het hoort. Koffie van Fortune wordt het 
meest gedronken aan de ‘to-go-bekers’ te 
zien. Fijn voor de ondernemer, jammer dat re-
clame voor zijn zwarte goud op deze manier 
gemaakt wordt. Iemand heeft een zere rug 
want loopt voortaan met maar één steunzool; 
de andere lag in het plantsoen. Het statiegeld 
op kleine flesjes is nog niet bij iedereen door-
gedrongen want in de berm gooien is nog 
steeds aan de orde. Statiegeld op blikjes is 

een goed idee want ook die liggen er te veel. 
Piepschuim is een populair bouwmateriaal 
dat helaas snel wegwaait. Niet te voorkomen, 
maar wel jammer.

Kortom: het zwerfafvalprobleem is nog niet 
opgelost maar dankzij de enthousiaste vrij-
willigers al een stuk minder. Dat hun werk 
gewaardeerd wordt, blijkt uit de vele reacties: 
opmerkingen van voorbij fietsende of wande-
lende mensen, duimen omhoog van chauf-
feurs en appjes van kennissen die hen heb-
ben zien werken. Heb je zin om aan te sluiten 
en af en toe de handen mee uit de mouwen 
te steken – en dat hoeft écht niet elke twee 
weken – meld je dan bij Hetty via e-mail  
parkmanager@obgb.nl.

ZAPP’en op de bedrijventerreinen
Vrijwilligers ruimen zwerfvuil op en zorgen voor positief visitekaartje

Het initiatief voor de zwerfvuilopruimploeg komt van Hetty van der Hamsvoort, als vrijwilliger en als parkmanager van 
de bedrijventerreinenvereniging OBGB. “Het is een particulier initiatief van mij maar natuurlijk heb ik in mijn netwerk 
nagevraagd of er belangstelling voor was. Ik ZAPP in mijn vrije tijd ook en het viel me wel eens op dat de bedrijventer-
reinen er zo slordig bij lagen.”

IN AKTIE
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Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

Tel. 06 - 53 47 48 86
Grotenekker 21 • 5541DH  Reusel Hoef 11 n Duizel n Telefoon 0497 - 519 520 n www.houtmarktvanham.nl

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Relatiegeschenken - Werkkleding - Merchandising

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Het was twee jaar lang akelig stil 
op het podium van Podium10. Door coro-
na waren er geen optredens maar dat be-
tekent niet dat de boel stil heeft gelegen. 
Achter de schermen werd gewerkt om 
klaar te zijn voor de tijd dat de deuren weer 
open mogen. Dat is nu zover en dus gaat 
het weer los. O ja en ondertussen werd ook 
een AED-apparaat aan de muur gehangen. 

Jubileum
Al 12,5 jaar is Podium10 een begrip in Bladel. 
Aanstormende en ervaren muzikanten vin-
den er een publiek, halen lessen, bouwen 
aan een netwerk en vinden elkaar om samen 
muziek te maken. Gerard van Gompel is al-
gemeen coördinator en hij is vanaf het begin 
betrokken bij de oprichting. “Die 12,5 jaar zou 
een mooie gelegenheid zijn om een feestje 
te geven”, meldt hij. “Toch gaan we dat niet 
doen. De tijden waren te onzeker om plannen 
te maken en dus laten we het stilletjes voorbij 
gaan. We vieren het gewoon met elke activi-
teit die weer plaats mag vinden.”

Dance the night away
Eén van die activiteiten is de Dance Classics 
avond op 9 april. Jan Maas en Lau Daniëls 
organiseren sinds 2015 jaarlijks een disco-
avond. “We begonnen als reünie voor de 
Eldorado en het was zo’n succes dat we het 
sindsdien elk jaar doen. Een feestje, zeker voor 
de veertigplussers. Wij draaien de plaatjes 
aan elkaar, net zoals we dat in de jaren ’80 
deden in de Eldo. Toevallig kwamen we el-
kaar in Podium10 weer tegen en besloten we 
samen een leuk evenement op te zetten. Dat 
is het mooie van Podium10, je krijgt ruimte om 
iets op te zetten. We gaan even lekker terug 
naar de 80’s en 90’s, de gloriejaren van de 
discotheken. Af en toe een dansplaat van nu 
ertussendoor, gegarandeerd feest.” Tickets 
om erbij te kunnen zijn, zijn via de site van 
Podium10 te koop. 

Erkend leerbedrijf
De ontwikkelingen gaan bij Podium10 altijd 
door. “Afgelopen jaar zijn we erkend leerbe-
drijf geworden”, vertelt Gerard, niet zonder 
trots. “Het was bij ons altijd al een gezellige 
drukte met maatschappelijke stagiaires van 
het middelbaar onderwijs. Zó mooi om te zien 
dat er dan twintig leerlingen rondlopen om 
de gasten van de Zonnebloem te trakteren 
op een leuke middag met een high tea of iets 
dergelijks. Ook op het gebied van podium-
techniek valt er veel bij ons te leren. We heb-
ben ongeveer zestig vrijwilligers die op hun 
eigen gebied veel verstand van zaken heb-
ben, en die hun kennis graag overbrengen op 
de jeugd.” 

Startende muzikanten
Afgelopen jaar is geïnvesteerd in goede 
camera’s en daarmee worden videoclips van 
liveoptredens opgenomen. “Vooral heel inte-
ressant voor beginnende bandjes met weinig 
budget”, vertelt Gerard. “Wij vinden het ge-
weldig om startende muzikanten op weg te 
helpen, die ontwikkeling te zien en ze te zien 
optreden. Ze kunnen altijd bij ons terecht 
voor een optreden, graag zelfs. We hebben in 
de afgelopen 12,5 jaar gezien dat de zaal vol 
is als er een bandje uit de regio optreedt en 
dat er vrij weinig publiek is bij een band die al 
landelijke bekendheid geniet. Dat is toch de 
kracht van de regio en daar zijn we blij mee. 
Vergelijkbare popzalen zijn er niet in de regio 
en daarom is het goed dat ze ons weten te 
vinden.” 

Er zit veel leven in Podium10
Welke muziekstijl je ook graag hoort, bij 
Podium10 komt die aan bod. Op het moment 
van het interview repeteert een metalband 

de nummers. Wanneer de deur van de zaal 
opengaat, is een gesprek even niet moge-
lijk. “Goed hè?”, vraagt Gerard enthousiast. 
“Waar kun je als metalband nou repeteren 
zonder last met de buren te krijgen? Als je 
nu langs dit gebouw loopt, hoor je niets, zo 
goed is het geïsoleerd. Voor elke stijl is een 
publiek, dat blijkt wel. Blues is net zo welkom 
bij ons als metal; het is juist die variatie die 
van ons poppodium een succes maakt.” Het 
is niet ondenkbaar dat de locatie uitgebreid 
gaat worden. “Er zijn plannen”, onthult Ge-
rard. “Er is nog altijd vraag naar meer ruimte, 
meer lokalen voor individuele muzieklessen 
en kleedruimte voor optredens. We zien wel 
wat de toekomst brengt maar er zit nog altijd 
veel leven in Podium10.”

Adriaans Assurantiën en Coöperatie 
Nh1816 Verzekeringen schenken AED
Van het leven in het popcentrum is een het 
mooi bruggetje naar het AED-apparaat, dat 
onlangs werd gemonteerd aan de buiten-

gevel. Voor de gelegenheid schuift Wil 
Adriaans aan, buurtbewoner en eigenaar 
van Adriaans Assurantiën BV. “Via een 
betrokken buurtbewoner kwam de vraag bij 
mij of ik iets kon betekenen voor de realisa-
tie van het levensreddende apparaat”, vertelt 
Wil. “Eén van de verzekeringsmaatschappij-
en waar wij zaken mee doen, Nh1816 Verze-
keringen, sponsort samen met ons kantoor 
een AED voor buurtvereniging De Biezen in 
Bladel. Hiervoor hebben we een mooie plek 
gevonden bij Podium10. Het is nu zaak vol-
doende buurtbewoners te hebben die het 
apparaat kunnen bedienen dus daar gaan 
we een cursus voor opzetten. En dan maar 
hopen dat we het apparaat nooit nodig zul-
len hebben.”

Voor burgemeester Bosma en wethouder 
Davy Jansen was de erkenning als leerbedrijf 
en de plaatsing van de AED een mooie 
gelegenheid om het poppodium weer eens te 
bezoeken.

Er zit volop leven in Podium10
Klaar voor de toekomst met AED aan de muur en bandjes op het podium

Wil Adriaans: “Via een betrokken buurtbewoner kwam de vraag bij mij of ik iets kon betekenen voor de realisatie van het levensreddende apparaat. Eén van de verzekeringsmaat-
schappijen waar wij zaken mee doen, Nh1816 Verzekeringen, sponsort samen met ons kantoor een AED voor buurtvereniging De Biezen in Bladel. Hiervoor hebben we een mooie plek 
gevonden bij Podium10. Het is nu zaak voldoende buurtbewoners te hebben die het apparaat kunnen bedienen dus daar gaan we een cursus voor opzetten. En dan maar hopen dat we 
het apparaat nooit nodig zullen hebben.”  V.l.n.r.: Gerard van Gompel, Bram Gijbels, Hendrik Raes, Martin Bakker, Bram Adriaans, Wil Adriaans en Erwin Kruizinga.
Fotografie: www.igorfotografie.nl

JONG & OUD
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De energietransitie is de grootste opgaven 
waar een gemeente mee te maken heeft en 
waar ze een leidende rol in moet vervullen. 
Belangrijk om bij de komende gemeente-
raadsverkiezingen dus goed te kijken wat 
de partijen op dit gebied te melden heb-
ben. Wij constateren dat iedereen er van 
overtuigd is dat de energietransitie, van 
fossiel naar duurzaam, belangrijk is maar 
we lezen weinig over de urgentie die eraan 
gegeven moet worden.

Afgelopen jaar hebben alle gemeenten ver-
plicht een ‘Transitievisie Warmte’ op moeten 
stellen. Daarin formuleert de gemeente haar 
aanpak om in de nabije toekomst voor de ver-
warming van onze huizen geen gebruik meer 
te maken van aardgas. Dat beleid ligt er nu en 
vraagt om uitvoering. Dat gaat niet vanzelf; 
daar is een organisatie en geld voor nodig.

KempenEnergie kan de uitvoerende organisa-
tie zijn. Wij doen dit al jaren. Binnen Kempen-
Energie is veel kennis en ervaring op het 
gebied van de energietransitie aanwezig. 
We spreken veel mensen op onze Energie-

Loketten en komen bij mensen thuis met onze 
Energiescans. We werken samen met ande-
re organisaties zoals de Bibliotheek. Samen 
geven we de OnlineEnergieWorkshops. Ook 
met de woningcorporaties en met Kempische 
bedrijven wordt nauw samengewerkt. Daar-
naast zitten we regelmatig bij de gemeenten 
aan tafel.

De gemeenten vinden allemaal dat 50% van 
de grootschalige energieopwekking op land 
lokaal eigendom moet worden. Kempen-
Energie heeft daarvoor de coöperatie Kem-
penStroom opgericht. Zij organiseert de par-
ticipatie van Kempische inwoners bij groot-
schalige energieopwekking, zowel op dak als 
op land. KempenEnergie is klaar om aan de 
slag te gaan maar geniet nog niet overal het 
volle vertrouwen. Daarom is het van belang 
dat KempenEnergie groeit en nog meer Kem-
penaren gaat verenigen. We hebben nu bijna 
700 leden, we willen naar de 1000.

Vind jij de energietransitie ook belangrijk. 
Kies dan een politieke partij met een sterke 
visie op dit gebied. Maar vooral: wordt lid 
van de vereniging KempenEnergie, want wij 
kunnen het doen.

www.kempenenergie.nl

Stem op KempenEnergie
Advies over energieverbruik

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Sinds een jaar of vier ruimt Bert 
Stegeman uit Bladel de rommel van ande-
ren op. Als ZAPP’er pakt hij elk weekend 
een stukje van Bladel om het zwerfvuil in 
zakken te doen. Het heeft eff ect, ziet hij, er 
wordt minder rommel weggegooid. Toch 
gaat Bert gewoon door, net als een stuk of 
honderd andere inwoners. Totdat niemand 
meer iets op straat gooit.

Ergernis 
Het begon uit ergernis: “Ik kon niet goed aan-
zien hoeveel zwerfvuil er in de plantsoenen 
lag”, vertelt hij. 

“Ik wist ook dat het zou blijven liggen als 
niet iemand de eerste stap zou zetten. Mijn 
insteek is dat je beter kunt doen, dan klagen 
en dus ben ik met een vuilniszak en een grij-
per aan de slag gegaan. Ik was verbaasd over 
hoeveel afval ik opraapte. Ik begon met een 
dagelijkse ronde maar dat heb ik inmiddels 
afgebouwd naar de weekenden.”

Statiegeld
De invoering van statiegeld op kleine plas-
tic flesjes werpt nu al zijn vruchten af. “Ik zie 
steeds minder van die flesjes. De flesjes die 
ik zie, neem ik mee en lever ik zelf in. Die paar 
dubbeltjes heb ik wel verdiend, denk ik dan. 
Ik krijg veel complimenten als ik bezig ben en 
dat doet me goed, maar nog liever zou ik zien 
dat niemand meer afval op straat gooit.” 

Bert is niet bang om gemeenten aan te schrij-
ven als het ergens uit de hand loopt. “Laatst 
heb ik de gemeente Hilvarenbeek nog ge-
schreven dat er op een bepaald punt héél erg 
veel ligt. Het doet me goed om dan later te 
zien dat het weg is gehaald.”

Afvalraper Bladel
Op YouTube plaatst Bert filmpjes van zijn 
opruimavonturen. “Ik wil een stukje bewust-
wording creëren bij de mensen. Laten zien 
hoeveel rotzooi er nu eigenlijk ligt. Ik maak 
de filmpjes tijdens het opruimen met mijn 
action-cam of telefoon.” 

Wie de werkzaamheden van Bert wil volgen, 
kan ‘afvalraper Bladel’ intikken in het zoek-
venster op YouTube en dan zien hoe goed 
Bert bezig is.

Afvalraper Bladel
Bert Stegeman ruimt wekelijks 
andermans rotzooi op

Het begon uit ergernis: “Ik kon niet goed aanzien 
hoeveel zwerfvuil er in de plantsoenen lag”, vertelt 
Bert. “Ik wist ook dat het zou blijven liggen als niet 
iemand de eerste stap zou zetten. Mijn insteek is dat 
je beter kunt doen, dan klagen en dus ben ik met een 
vuilniszak en een grijper aan de slag gegaan. Ik was 
verbaasd over hoeveel afval ik opraapte.”

Wethouder Frank Rombouts (VVD) heeft 
op zaterdag 5 maart de sleutel van de be-
veiligde truckparking op bedrijventerrein 
de Kleine Hoeven overhandigd aan twee 
bestuursleden van Chauff eurs Vereniging 
Reusel (CVR), Peer Tijssen en Sjoerd van 
der Linden. 

De parkeerplaats op de Kleine Hoeven was al 
langere tijd in gebruik, maar afgelopen maand 
is er omheining en verlichting geplaatst. CVR 
heeft ook een beveiligingssysteem aange-
bracht. De parking wordt beheerd door CVR 
en leden kunnen hun vrachtwagen beveiligd 
parkeren. Overnachten op de parking is niet 

toegestaan. De eerste twee fases van de op-
waardering van de Hamelendijk en Kleine 
Hoeven is ook afgerond. Daardoor is de par-
king goed bereikbaar. Er zijn ook twee open-
bare plaatsen waar niet-leden hun vrachtwa-
gen tijdelijk kunnen parkeren, bijvoorbeeld 
als ze op het bedrijventerrein goederen leve-
ren of ophalen en moeten wachten. 

Wethouder Frank Rombouts: “Een goede 
parkeervoorziening voor vrachtwagens is 
onmisbaar op een modern bedrijventerrein. 
Het is onwenselijk dat vrachtwagens op de 
openbare weg of in onze kernen parkeren. Als 
college van burgemeester en wethouders zijn 
we blij met het goede werk dat CVR doet in 
onze gemeente. De nieuwe voorziening op de 
Kleine Hoeven is goed voor de veiligheid van 
de vrachtwagens en de verkeersveiligheid”. 
Lees meer over CVR via 

www.chauff eursverenigingreusel.nl

Sleuteloverdracht aan Chauff eurs 
Vereniging Reusel
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1. Hugo Maas
Netersel

2. Rob Beeren
Hapert

3. Marieke van Gorp
Bladel

4. Chris Swaanen
Casteren

Wil je meer informatie over onze kandidaten 
of ons verkiezingsprogramma kijk op www.pro5.nu

Stem 14, 15 of 16 maart

We maken van het 
Praktijkhuis een Sociaal 

Station waarin al het 
sociale aanbod van de 

gemeente wordt 
gevestigd

Waarom zou je stemmen op PRO5?
De komende 4 jaar willen we o.a. werken aan de onderstaande onderwerpen:

Sociaal aanbod met o.a. 
GGZ informatiepunt of 

een ruimte voor 
initiatieven tegen 

eenzaamheid en voor 
buddysystemen

Jongeren krijgen een 
plaats waar ze een 

luisterend oor en hulp 
kunnen vinden zonder 
etiketje, naar Vlaamse 

‘Overkop’-huizen

We maken voor iedere 
woning een gratis 

energiescan mogelijk

We willen CPO apparte-
mentencomplexen voor 

starters in Hapert en 
Bladel op de locaties van 

Den Herd en Den Tref

We geven vernieuwende 
woonvormen zoals 

Tiny Houses of 
Ecowijken een kans

We stimuleren de 
ontwikkeling van 

agrarische bedrijven naar 
cyclische landbouw

We betalen de 
cultuursubsidies voor bv. 
dans- en muzieklessen 
uit zodat een voorschot 
van ouders niet nodig is

1/2 2/2

5. Dirk van de Voort 
Bladel

We gaan voor een 
vrijliggend fietspad, 

naast de provinciale weg 
(N284) aan de kant van 

Bladel dorp

We maken van de 
Sniederslaan (Markt tot 

Blokker) een veilig 
winkelgebied, zonder 

doorgaande auto’s.

We realiseren de 
Eco-Zone ‘De Groene 

Ader’ langs de A67

Het zwembad en de 
zwemvijver bij de 
Egyptische Poort 

komen in beheer van 
de gemeente

Met de koopgarant 
regeling blijven 

nieuwbouwwoningen 
betaalbaar bij 
doorverkoop

We stimuleren initi-
atieven rondom het 

opwekken van schone 
energie en 

energiebesparing

We bouwen een 
overdekte ontvanst-
ruimte met sanitaire 

voorziening bij de 
Hapertse molen.
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Broodje Rendang
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 600 gr runderriblappen
o 2 rode uien
o 1 solo knoflook
o 1 – 2 tl sambal oelek
o 1 tl laos
o 1 tl komijn
o 1 tl korianderzaad
o 1 tl kurkuma
o 2 steranijs
o 2 stengels sereh
o 2 cm verse gember
o 1 limoen
o 400 ml kokosmelk

Snijd het rundvlees in blokjes en bak
het aan in wat olijfolie. Voeg de
gesnipperde ui, de gehakte knoflook,
de sambal en alle specerijen toe.
Bak dit geheel goed aan. Door
verhitting komen de smaken vrij.

Voeg de kokosmelk toe, kneus de
sereh stengels en doe deze erbij.
Rasp de verse gember en de schil
(alleen het groene) van de limoen en
voeg deze ook toe.

Pers de limoen erboven uit en laat de
rendang gedurende 3 uur zachtjes
stoven.

Verwijder de sereh en steranijs voor
het serveren.

Laat de rendang een nachtje staan dit
komt de smaak ten goede.

Serveer de volgende dag op een
zacht broodje met wat lente ui of met
rijst en (sajoer) boontjes.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4-6 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 3½  uur

600 gr runderriblappen

oelek

Tijdens een fietstocht met mijn vriendin 
hadden we het erover wat er die avond 
gegeten ging worden. Zij had de dag ervoor 
Rendang gemaakt, dit nadat haar zoon het 
op zijn werk gemaakt had en enthousiast 
hierover was. Na navraag in de avond was 
ook zij overstag, heerlijk! Ik vroeg haar het 
recept en ging een paar weken daarna ook 
zelf aan de slag. 

Ik had al vaker wat recept ideeën hierover opgeslagen en door dat te combineren had ik, een 
redelijk milde, Rendang gestoofd. Ik wilde deze in een winkel serveren en dan kan het niet te 

pittig zijn. Het ging een dag later dan ook als 
warme broodjes over de toonbank.

Mijn recepten zijn een leidraad, voel je vrij 
om ze aan te passen aan jouw smaak. 

Vind je dit moeilijk, 
stuur me dan een berichtje 

via ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

NUMMER ZESTIEN BESTAAT 10 JAAR...
EN DAT GAAN WE VIEREN!!

NUMMER ZESTIEN | YOUR FASHION STORE | WWW.NUMMERZESTIEN.EU
SNIEDERSLAAN | BLADEL | TEL: 0497 360088 

ALLE DAMES & HEREN
ARTIKELEN VAN

2E ARTIKEL
HALVE
PRIJS!

OOK IN DE WEBSHOP!WWW.NUMMERZESTIEN.EU

ACTIE GELDIG OP HET GOEDKOOPSTE ARTIKEL 
VAN WOENSDAG 9 T/M ZONDAG 13 MAART 2022
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VERMAKELIJK

BLADEL - Bij Het Kom-
pas starten we met deze 
nieuwe kookcursus 
onder deskundige lei-
ding van onze huiskok 
Simon van Hoppe.

In vele producten, ook in kruidenmelan-
ges, zit veel zout. Zonder zout is het alsnog 
mogelijk om een smaaksensatie op tafel te 
zetten. Door minder bewerkte en meer ver-
se(re) producten en door een mengsel van 
kruiden en specerijen te gebruiken, komt dit 
ook de smaak ten goede. De nadruk ligt op 
het maken van vlees- en visgerechten met di-
verse kruiden, mixen en marinades, maar ook 
soepen en sauzen passeren de revue.

Geïnteresseerd, meld je aan via info@kom-
pasbladel.nl. Waar: Het Kompas, Torendreef 
20 in Bladel. Wanneer: woensdag 30 maart, 
woensdag 6 april en woensdag 13 april, vanaf 
19.00 uur. Maximaal aantal deelnemers: 12. 
Voor meer info: tel. 0497-385069 of mail naar 
info@kompasbladel.nl.

Mini-cursus 
‘Zoutarm koken’ 
bij Het KompasBLADEL - Wist je dat we bij de bibliotheek 

in Bladel iedere derde woensdag van de 
maand een activiteit voor jonge kinderen 
organiseren? Iedere activiteit staat in het 
teken van een ander thema. Kom gezellig 
langs met je papa, mama, opa of oma!

Boekjes en Babbels is een gezellig uurtje in 
de bibliotheek voor (groot)ouders met jonge 
kinderen. We gaan voorlezen en samen boek-
jes bekijken. Voorlezen aan kinderen is be-
langrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taalgevoel, vergroot de woordenschat en 
draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. 
Maar bovenal is het heel leuk.

Woensdag 16 maart zal in het teken staan van 
‘Mijn tuin! We gaan de bloemetjes buiten zet-
ten!’ Er zal een verhaal voorgelezen worden 
en aansluitend volgt een workshop. We gaan 
voelen, spelen, geluiden maken, bewegen en 
natuurlijk lezen. Dit stimuleert de ontwikke-
ling van je kindje en versterkt jullie band. Het 
wordt een interactieve ochtend. De toegang 
is gratis en vindt plaats bij Bibliotheek Bladel 
op woensdag 16 maart van 10.00 tot 11.00 uur. 
De activiteit is geschikt voor jonge kinderen. 
Via de agenda op www.bibliotheekdekem-
pen.nl kun je je aanmelden voor de activiteit.

Boekjes en Babbels bij 
Bibliotheek Bladel
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Door Renate Pijnenburg

REUSEL - De PvdA in Reusel-De Mierden 
schrijft WONEN met hoofdletters in hun 
verkiezingsprogramma. Het is vijf voor 
twaalf, volgens de leden. Er moet nu iets 
gedaan worden aan het schrijnend tekort 
aan betaalbare woningen in de gemeente. 
Niet alleen voor de korte termijn maar óók 
voor de lange termijn om de kernen vitaal 
te houden. Lijsttrekker Fiona Bijl licht het 
verkiezingsprogramma graag toe.

Zorgwekkend

“We roepen het al jaren maar 
voelden ons lange tijd ‘roe-
pende in de woestijn’”, be-
gint Fiona haar betoog. 
“Reusel-De Mierden 
is geen uitzondering 
op de landelijke ten-
dens van woning-
tekort. Toch lijkt het 
binnen de gemeen-
teraad pas sinds een 
half jaar op het net-
vlies te staan. Er is een 
schrijnend tekort aan 
betaalbare woningen en 
dat is uitermate zorgwek-
kend. Vrijstaande woningen 
met een leuke lap grond erbij zijn 
er genoeg. De welvaart van vroeger jaren 
is hierin nog altijd terug te zien. Maar daar  
helpen we nu de jongeren niet mee. Als er 
al eens zo’n woning op de markt komt, dan 
is die niet te betalen voor starters. We zien 
de jongeren vertrekken uit de kernen naar  
andere gemeenten en dat baart ons zorgen.”

Maak goede spelregels
De gemeente Reusel-De Mierden heeft geen 
grond meer in eigendom en er is weinig 
grip op het bouwen van betaalbare koop- 
en huurwoningen. “Maar volkshuisvesting 
overlaten aan projectontwikkelaars is alles-
behalve wenselijk”, vindt Fiona. “We hebben 
onlangs nog een toestand gehad waarin de 
projectontwikkelaar ineens de voorwaarden 
veranderde en de geplande woningen véél 
duurder werden. Een belediging naar de jon-
geren toe. Juridisch zal het allemaal wel toe-
laatbaar zijn geweest maar fatsoenlijk was het 
niet. Het door ons georganiseerde protest,  
heeft helaas niet het gewenste resultaat 
gehad. Dit soort praktijken kunnen wel voor-
komen worden. Dat is namelijk mogelijk door 
vooraf goede spelregels op te stellen. Maar 
denk ook aan andere maatregelen, zoals  
opkoopverboden, verhuurvergunningen, 
leegstand aanpakken, tijdelijk (flex)wonen en 
zelfbewoningsplicht.”

Nú doorpakken

“We hebben het steeds over de jongeren 
maar voor senioren geldt hetzelfde”, gaat 
Fiona verder. “Ze hebben een groot huis en 
bijna geen mogelijkheden om kleiner te gaan 
wonen. Op enig moment hebben ze aanpas-
singen nodig om langer thuis te blijven wonen 
en dat moet meestal worden betaald uit de 

WMO, de gemeentekas. Maar wil je 
dat bij een veel te grote woning 

doen? Die ontwikkeling, daar 
moeten we nu op inspelen. 

Thuiszorg is bijna niet te 
krijgen, terwijl ouderen 
langer thuis blijven 
wonen. Wij vragen ons 
regelmatig af ‘Hoe 
dan?’, als we nu geen 
nieuwe woonvormen 
gaan creëren. We zijn 

echt bezorgd. We zijn 
in gesprek gegaan met 

diverse partijen waaron-
der de woningcoöperatie 

en zorginstellingen. Iedereen 
luidt de noodklok en het is nú tijd 

om door te pakken.”

Doorstroming

Het loket ‘makkelijke oplossingen’ is volgens 
Fiona al een poosje gesloten. “Dat klinkt grap-
pig maar we hebben echt met een serieuze  

uitdaging te maken”, meldt ze. “We kunnen 
niet afwachten, de gemeente moet grond 
aan gaan kopen om nieuwe woonwijken te 
ontwikkelen. In samenwerking met o.a. wo-
ningcoöperatie en zorgorganisaties kunnen 
we écht iets betekenen voor starters en seni-
oren. Door deze doelgroepen zo snel mogelijk 
te helpen, komen er andere woningen op de 
markt en is de doorstroom veel beter. Er moe-
ten nu keuzes gemaakt worden waarbij voor-
al naar de toekomst gekeken wordt: het is tijd 
voor een échte lange termijnvisie. Als het aan 
de PvdA ligt, wordt er op korte termijn een 
goed plan gemaakt waarmee we de toekomst 
van wonen in onze gemeente veilig stellen.”

Samen Doen?

Het motto van de gemeente is ‘Samen Doen’. 
“Een prachtig uitgangspunt waar in de prak-
tijk echter niet veel meer van terecht komt”, 
aldus Fiona. “Samen Doen is namelijk niet al-
leen de inwoners informeren over plannen die 
al startklaar zijn, maar vóóraf in gesprek gaan. 
Inwoners tijdig betrekken bij plannen, in dia-
loog gaan en de dorpsraden serieus nemen. 

Zij weten namelijk precies wat er speelt en 
waar de wensen van de inwoners liggen. We 
zijn het een beetje beu dat we wethouders 
steeds aan moeten spreken op hun vergeten 
kans op Samen Doen en te horen dat ze het 
‘volgende keer’ beter zullen doen. Je krijgt ie-
dere keer maar één kans om een plan goed 
voor te bereiden. Betrek je de bewoners niet, 
dan wordt de afstand tussen de burger en de 
gemeente te groot. Het is de PvdA er alles 
aan gelegen om de gemeente zo dichtbij de 
burger te brengen als mogelijk. Het kan toch 
niet heel moeilijk zijn om vooraf vast te stellen 
wie de gemeente op welk moment in het pro-
ces wil benaderen? Waarom gebeurt het dan 
niet? Ik kan één ding heel duidelijk zeggen: 
als de PvdA in het College van Burgemeester 
en Wethouders komt, krijgt Samen Doen echt 
weer betekenis.”

Sport en bewegen

Voor de PvdA is sport en bewegen een ander 
belangrijk punt op de agenda. “Natuurlijk, er 
zijn professionele aanbieders en vele sport-
verenigingen maar het is óók een taak van 
de gemeente om de openbare ruimte zo in 
te richten dat bewegen heel laagdrempelig 
wordt. De gemeente mag wat ons betreft bo-
vendien een actieve rol oppakken om inwo-
ners aan het bewegen te krijgen. Door initia-
tieven van inwoners te faciliteren of door zelf 
projecten op te starten. Samen met sportaan-
bieders én in overleg met de inwoners over 
de plek en de invulling. De gemeente moet 
- ook op dit punt - stimuleren, inspireren en 
inwoners bij elkaar brengen”, aldus Fiona.

Werk aan de winkel

Er is werk aan de winkel in Reusel-De Mierden 
en de PvdA is er klaar voor. “We bruisen van 
de ideeën, hebben een aantal jonge mensen 
op de lijst staan, die voelen dat er nu iets moet 
gebeuren. Lokale verkiezingen zijn van belang 
omdat het heel direct om je eigen leefomge-
ving gaat. Het heeft zin om te gaan stemmen, 
het heeft altíjd zin om te gaan stemmen. Maak 
gebruik van je democratisch recht om je stem 
te laten horen. We zien op dit moment in de 
wereld dat het ook heel anders kan gaan. Het 
begint klein, bij de gemeentepolitiek, vandaar 
mijn oproep: ga op 14, 15 of 16 maart naar de 
stembus en laat je horen. 

Stem  sociaal, kies PvdA.”

Wonen, wonen, wonen
PvdA Reusel-De Mierden luidt de noodklok

INFORMATIEF



1411 maart 2022Boeren en de maakindustrie
“Juichen met de handen in de zakken 
kenmerkt onze regio.” Dat stelt Marc 
Hendrikse (Brainport Eindhoven). 
Recent hebben we als gemeenteraad een 
presentatie gehad over onze regio. Marc 
Hendrikse was één van de sprekers. Hij 
vertelde over wat nu eigenlijk de succes-
formule is van onze regio. Het begin daar-
van ligt volgens hem bij onze grondsoort. 
In onze regio kennen we een relatief 
onvruchtbare zandbodem wat leidde tot 
sappelen, gezamenlijk optrekken, drang 
naar zelfstandigheid, nieuwe dingen uit-
proberen, onderling vertrouwen en elkaar 
iets gunnen. Dit heeft geresulteerd tot 
een ontwikkeling van achtergestelde 
regio naar een enorm slagvaardige regio.

Maakbedrijven
Onze Kempen kent nu een enorm belang-
rijke maakindustrie welke een zeer grote 
bijdrage levert aan onze welvaart. Om dit 

te behouden en te versterken is het van belang om te investeren in technologie, maar ook 
in de kwaliteit van deze maakbedrijven en de “aanwas” van vakmensen. Alleen op deze 
manier blijven we een belangrijke regio in de wereldwijde maakindustrie. 

Een belangrijk aandachtpunt is dan ook om te investeren in kennis en scholing. Daar-
naast moet er meer aandacht zijn voor voldoende aanbod van huisvesting voor jonge en 
kleine/middelgrote ondernemingen. De vraag in onze gemeente komt met name van de 
kleinschalige, lokaal gebonden bedrijvigheid (< 5.000 m2). Bladel Transparant wil dat er 
een onderzoek komt naar mogelijke nieuwe/bestaande locaties voor deze ondernemers-
doelgroep.

De komende periode krijgen de maakbedrijven te maken met grote uitdagingen. Denk 
hierbij aan personeelstekorten, de energietransitie en digitalisering vraagstukken. Dit biedt 
natuurlijk weer nieuwe kansen, maar deze kan ook een bedreiging worden als we hier 
niet gezamenlijk in gaan optrekken. Als Bladel Transparant willen we hier dan ook meer 
focus op! Samenwerken tussen alle schakels (bedrijven, brancheverengingen, kennisin-
stellingen, netwerken en overheid) is essentieel om maximale versterking van de regio 
te bewerkstelligen. We willen als Bladel Transparant een gezamenlijke strategische koers 
vaststellen waardoor we een belangrijke deelregio kunnen blijven van de Brainportregio. 
Hierin moeten we belangrijke acties vastleggen om de bedrijventerreinen te vitaliseren 
en meer aandacht te hebben voor de arbeidsmarkt, personeel en het techniekonderwijs. 

Boerenbedrijven 
De sterke maakregio is gecreëerd door samen te werken en eigenaarschap bij initiatieven 
neer te leggen. Deze ruimte zorgt uiteindelijk voor innovatie en slagkracht. Laten we dit ook 
vertalen naar onze agrarische sector. De agrarische sector staat al geruime tijd onder druk 
met steeds veranderende en verdergaande eisen. De transitie zal alleen slagen als boeren 
de ruimte krijgen voor innovatie en ontwikkeling. Maar ook de ruimte en eigenaarschap 
om te zoeken naar nieuwe economische dragers. De kracht van de maakindustrie kan 
niet los staan van de opgave in het landelijk gebied. Nieuwe innovaties en machines in de 
agro en food industrie kunnen ook weer een mooie bijdrage leveren aan de toekomst van 
onze hightech-regio. De mensen in onze regio hebben de kennis en expertise. Laten we 
hier dan optimaal gebruik van maken en die ruimte geven. Dit draagt niet alleen bij aan de 
leefbaarheid maar ook aan het bijzondere economische profiel wat onze regio kenmerkt! 

Paul Wouters – Fractievoorzitter Bladel Transparant

p.wouters@bladel.nl - 0650840742
Lijst 2 - nummer 2

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

9:00 - 18:00
9:00 - 20:00
9:00 - 16:00

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

BEL: 0497-641310
MAIL: info@debruijnzitmeubelen.nl

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

± 100 banken

diverse 
eetkamerstoelen

± 150 relaxfauteuils3000 M2SHOWROOM
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BLADEL - Wil je nog 
voor de zomervakantie 
vijf kilometer kunnen 
hardlopen? Dan kan 
No-Limits je helpen. Op 
zondag 27 maart start 
daarvoor de nieuwe 
Start-to-run opleiding. 

Vijftien weken later, op 10 juni, is de afslui-
ting met een testloop.

Er wordt 3 keer per week getraind. Hotel De 
Tipmast is het startpunt. Op de dinsdag- en 
donderdagavond van 19.00 tot 20.00 uur en 
zondagmorgen van 09.30 tot 11.00 uur en na 
afloop op zondag is er koff ie en thee. Het Start-

to-run programma van No-Limits loopt van 27 
maart tot en met 10 juli 2022 (15 weken). De 
kosten bedragen € 40,- voor het hele program-
ma inclusief een certificaat aan het einde van 
de opleiding. Heb je interesse, neem dan con-
tact op met Ad van Heijst, tel. 06-38089255 of 
mail naar ad.nolimits@gmail.com. Lopers die 
de draad (weer) willen oppakken en al enige 
ervaring met hardlopen hebben of relatief fit 
zijn, kunnen mogelijk een tussentijdse start 
maken. Voor deze mensen kunnen we indien 
gewenst een training op maat aanbieden, 
waarbij tussentijds aansluiten bij één van de 
doelgroepen tot de mogelijkheden behoort. 
Kom gerust proeflopen en beslis na een paar 
trainingen of dit iets voor je is.

Start-to-run bij No-Limits

BLADEL - Op zaterdagmiddag 26 maart en 
zondag 27 maart vindt in Cultureel Centrum 
Den Herd in Bladel het jaarlijks terugke-
rende solistenconcours plaats. Koninklijke 
Harmonie L’Union organiseert dit concours 
voor de 54e keer. Tijdens het solistencon-
cours kan elke blaasmuzikant of slagwerker 
individueel of in een ensemble optreden en 
laten horen wat voor muzikale kwaliteiten 
de betreff ende deelnemer in petto heeft. 

Dit jaar is de opzet vernieuwd en mag iedere 
deelnemer kiezen voor een beoordeling met 
of zonder punten. Ook mag als toevoeging 
bij het optreden elke andere vorm van kunst 
gebruikt worden. Aan dit laatste aspect moet 
iedereen nog wennen. Hopelijk gaan we daar 
in de komende jaren meer van te horen en te 
zien krijgen. Uiteraard staat, net als in voor-

gaande edities, het plezier in het maken van 
muziek centraal.

De concoursdagen zijn onderverdeeld in 
‘concert’-blokken: zaterdagmiddag van 13.30 
tot 16.00 uur, zondagochtend van 09.30 tot 
12.30 uur en zondagmiddag van 14.00 tot 
17.00 uur. In één blok passeren slagwerkers 
en blaasmuzikanten van alle niveaus door el-
kaar de revue en maken samen achter elkaar, 
één muzikaal concert. De beoordeling van de 
deelnemers gebeurt door een deskundige 
jury. De jury beslist wie een golden ticket 
verdient, dat garant staat voor een deelname 
aan ‘Brabant on Stage’ van de BBM (Brabant-
se Bond Muziekverengingen). Van daaruit is 
doorstromen naar de Nederlandse Kampi-
oenschappen mogelijk. 

Ben je enthousiast geworden om naar een 
concert van solisten te komen luisteren? Dan 
ben je van harte welkom op 26 en 27 maart. 
Entreeprijs: € 5,- (volw.) en € 2,50 (onder 12 
jaar). Meer informatie is te vinden op onze 
website: 

www.solistenconcoursbladel.nl

Solistenconcours in CC Den Herd
Organisatie: Koninklijke Harmonie L’Union
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(1) Davy Jansen (2) Paul Wouters (3) Lisa Coolen (4) Niek Panjoel (5) Dick Zumker

(6) Niels van der Heijden (7) Ben van Hoof (8) Nicole Bohncke (9) Arnoud van Hulst (10) Maarten Rietveld

(11) Dries Zumker (12) Frans Meulders (13) Casper Valk (14) Louis Spoelstra (15) Presley Bergen

Onze top 15

16. Pleun van der Heijden
17. Jeroen Put
18. Patty van Grootel - Mentrop
19. Ties Jorissen
20. Pieter van den Boomen
21. Janne van Bussel
22. Ingeborg van Gisbergen - Bloem
23. Joyce Jansen
24. Thijs Priems
25. Iwan Arts
26. Clif Elvis
27. Pieter Hooijen
28. Dianne van Gisbergen
29. Marco Sol
30. Ad Schoofs
31. Yvette van Gestel
32. Rik van der Wielen
33. Paul Verhoeven
34. Nina Jansen
35. Jeroen Baselmans
36. Jens Mariën
37. Harm Tielemans
38. Fleur Coolen - Zumker
39. Marga Baselmans - Roest
40. Hanny Arens
41. Ties Jansen
42. Kim Zumker - Gevers
43. Floris Krekels
44. Janne Coolen
45. Marianne van der Hulst - van Roey
46. Joost Koolen
47. Neele Fiers
48. Bert Borst
49. Bert Jansen
50. Ger van Beers

kandidaten 16 t/m 50 Onze Speerpunten
Hoogeloon
Bladel
Hapert
Casteren
Bladel
Bladel
Bladel
Bladel
Bladel
Hapert
Bladel
Bladel
Hapert
Bladel
Bladel
Bladel
Bladel
Bladel
Bladel
Bladel
Bladel
Bladel
Bladel
Bladel
Bladel
Bladel
Bladel
Breda
Hapert
Bladel
Wageningen
Bladel
Bladel
Casteren
Bladel

Stem lijst 2: Bladel Transparant

Toegankelijkheid van zorg en welzijn is prioriteit
Verbinding tussen wonen en zorg
Bestrijding van armoede en eenzaamheid

2. Voorzieningen

3. Economie en Ondernemerschap

4. Woningbouw

In elke kern toekomstbestendige sportparken
Een nieuw binnenzwembad en zwemvijver
Behoud van maatschappelijk- en zorgfuncties

Strategische impuls geven aan innovatieve bedrijven
De middenstand in alle kernen proberen te handhaven
Filevrije N284 (provinciale weg)

Bepalen van een lange termijn woningbouwprogramma
Versnelde en versimpelde procedures voor woningbouw
Ontwikkelen van meer starters- en seniorenwoningen

1. Zorg en Welzijn
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 6

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

#7

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

5 9 6
6 2 9 8

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

9 6 6 2 5
4 1 3 6 1 7

7 2 4
9 2

9 8 4
6 4

9 8 1
7 2 4 4 2 8

7 1 6 7 9
1 4 5 2 9 8

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

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

 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!

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.

© 2015 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 10

W
ho ever loved that loved not at first sight?

-- M
arlow

e

9 8 7 6
4

5 1 3 8
1 2

4 8
5 7

4 3 8 5
2
8 6 2 3

In een cryptofilippine is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van cryptische omschrijvingen, die 
vaak twee of meer aanwijzingen bevatten. Sommige vakjes zijn voorzien van een getal; voor hetzelfde getal staat 

dezelfde letter. Zo verkrijg je door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere woorden in de puz-
zel. Deze kunnen dan alvast worden ingevuld. Bij juiste invulling komt in de gekleurde verticale balk van boven naar 

beneden een woord of uitdrukking te staan. Dat is de oplossing!

Cryptofilippine – Thema: Gemeenteraadsverkiezingen 
 

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

 
 

A - Daar zien PRO5, de PvdA en GL zich graag na de 
  gemeenteraadsverkiezingen (13) 
B - Weersverandering die voor verhitte discussies 
  zorgt (16)
C - Het werk van Milieudefensie? (17)
D - Is tekenend voor jouw politieke keuze (11)
E - Het houvast van de burgemeester (10)
F - Gokpand? (8)
G - Hierop mag je de antwoorden gokken (11)
H - Hierover draaien boeren, overheid en politieke partijen
  al járen in een cirkeltje om elkaar heen! (17)
I - Die horen we als het Wilhelmus wordt gezongen 
  en tijdens verkiezingen? (2,4,3,3,4)

J - Politieke groepering die zich anders voordoet (13)
K - Die is er niet om de stad te adviseren (9)
L - Niet het gedachtegoed van GroenLinks (5-9)
M - Het is wel duidelijk hoe we hieraan dood gaan 
  (als we er niks aan doen) (8)
N - Is dat geen mooi vooruitzicht? (3,6,8)
O - Hier is telkens sprake van als de VVD het mis heeft (17)
P - Is ontstaan omdat de rijken monopoly zijn gaan 
  spelen met onze huizen (10)
Q - Zo stemmen is nietszeggend (6,2,6)
R - Biedt onmisbare verbinding 
  in ons bestaan (16)

 Stuur je oplossing voor dinsdagavond 24.00 uur in door het oplossingswoord 
door te geven via de website www.pc55.nl of mail 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!

De winnaar van vorige week is: 

Annemiek Couwenberg 
      uit Netersel

met het oplossingswoord: ‘schoonmaakwoede’

Annemiek heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

De puzze   lprijs van deze week, 
is een PC55-pakket bestaande

uit een heuptas (sport)handdoek 
en bidon.

De winnaar van vorige week is: 

Annemiek Couwenberg 

De winnaar van vorige week is: 

Annemiek Couwenberg 

Cryptofilippine
Gemeenteraadsverkiezingen

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 10

D
eath: to stop sinning suddenly.

1 9 5 4
8

2 4 1 6
8 4 6 2

4 2 8 1 7 3
1 9 2 8

4 2 3 5
3

3 2 1 7

Ill
us

ie

James HondJames Hond

Een illusie is een schijnbare werkelijkheid of een onjuist idee van de werkelijkheid. Geloof (niet) alles 
dat je ziet in deze optische illusie. Is het gezichtsbedrog? Of toch niet.......? Hieronder staan 2 tafels. 
Zo te zien zijn ze verschillend van formaat. En hoewel het ongeloofwaardig is, de tafelbladen hebben 
exact dezelfde afmeting. Geloof je het niet? Pak een liniaal en meet het na.
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Een dikke duim omhoog voor de jeugdcommissie van CV 
De Pintewippers, Prins, Prinses en de rest van de groep. 
Wat was het fijn dat de kinderen weer los konden gaan na 
een vervelende tijd. Dit was zonder jullie niet gelukt. Top, 
bedankt!

Namens een feestganger 

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

Een duim omhoog voor de werkgroep en alle bewoners 
van de aanliggende straten van het Heeleind in Bladel. Door ieders inzet hebben we weten te 
voorkomen dat het Heeleind een snelle fietsstraat zou worden.

Namens een tevreden buurtbewoner
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor de jeugdcommissie van CV De Pintewippers in Hapert. Knap hoe snel 
jullie alles nog geregeld hadden. De jeugd heeft genoten in de kleine Tref. Bedankt voor alle 
goede zorgen!

Namens ouders van de jeugd(raad)
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heeft u 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 hon-
denpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met uitzonde-
ring wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... het ‘s nachts zo 
koud is in de woestijn 
omdat het er heel droog 
is? Vocht in de lucht 
houdt de warmte vast. 

Dat is meteen de reden 
waarom het er overdag zo 
warm is. Het kost minder 
energie om droge lucht op 
te warmen dan vochtige 
lucht. Dat er niets is 
om de warmte vast te 
houden (zoals planten 
of andere objecten) is 
ook een reden waarom 
de nachten in de 

woestijn koud zijn.

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

ALLERHANDE

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!

Landelijke Opschoondag 
bv De Boerenkool en 

buurtpreventie De Kern

HAPERT - Beste buurtgenoten, 
zaterdag 19 maart is het weer zover: 
de Landelijke Opschoondag. Net als 
andere jaren willen we samen met 
buurtvereniging De Boerenkool en 
buurtpreventie De Kern ons steentje 
bijdragen.

We beginnen om 13.30 uur en komen 
samen achter de DA-winkel bij de grote 
roldeur, waar de benodigdheden voor de 
opschoonactie klaar staan. 

Na afloop rond 15.00 uur is daar koff ie/
thee en wat lekkers voor de kinderen.

Repair Café in Bladel
BLADEL - Op dins-
dag 15 maart  van 
13.00 tot 16.00 uur 
staan onze men-
sen weer klaar om 
u te helpen met het 
repareren van uw 
defect apparaat.

Onze reparateurs zijn er om uw messen 
(m.u.v. kooimaaiers)  te slijpen, uw fiets na te 
kijken, uw kleding te herstellen dan wel ver-
stellen enz. 

U treft ons aan de Torendreef 20 in Bladel. 
Wilt u meer informatie, e-mail naar info@
kompasbladel.nl of bel 0497-385069.

www.kompasbladel.nl

TE HUUR 
HUIS IN REUSEL 

Beschikbaar 
medio april 2022

Starters hebben voorkeur
Telefoon 06- 12798245

Kienen 
in Hapert

Eindelijk, we beginnen weer! Vanaf 
maandag 28 maart is het weer elke 
maandagavond kienen in Hapert

Na een noodgedwongen onderbreking 
van bijna twee jaar pakken we enthousiast 
de draad weer op en is het weer iedere 
maandagavond gezellig kienen in ge-
meenschapshuis Den Tref in Hapert. 
Met, zoals u van ons gewend bent, mooie 
geldprijzen! 

De zaal is open vanaf 19.00 uur en we 
beginnen om 20.00 uur. Als warm welkom 
is het eerste kopje koff ie of thee gratis! 
Hopelijk bent u weer van de partij en….. 
zegt het voort!

C.v. de Pintewippers Hapert

VESSEM - Kom kijken, proeven en inspi-
ratie opdoen bij de leukste trouwbeurs in 
de regio van Always Forever op 27 maart 
bij De Gouden Leeuw, Jan Smuldersstraat 
24 in Vessem. Een mix van de leukste be-
drijven uit de trouwsector staan klaar en 
geven vrijblijvend informatie aan toekom-
stige bruidsparen. 

Always Forever weddingevents is de speci-
alist in het organiseren van trouwbeurzen. 
Van fotografie, visagie en decoratie tot de DJ 
of band, de juwelier én die onvergetelijke hu-
welijksreis. Dit event presenteert een mix van 
alles wat er komt kijken op het gebied van 
trouwen op één locatie. De leukste bedrij-
ven uit de trouwsector zijn verzameld en elke 
discipline heeft maximaal 2 professionals om 

het overzichtelijk te houden. Daarnaast is er 
een doorlopende modeshow met de nieuw-
ste trends op het gebied van bruidsmode.   

Jullie mooiste dag
De aanloopperiode naar en bruiloft is een 
feest. Always Forever hecht er veel waar-
de aan dat dit ook uitgestraald wordt op de 
trouwbeurzen die ze organiseren op een 
sfeervolle locatie. Enthousiaste ondernemers 
met passie voor hun vak staan de bezoekers 
graag te woord. Elke bezoeker ontvangt na 
afloop een goed gevulde goodiebag met 
leuke producten. De toegang is gratis. Kijk 
voor meer informatie op Facebook, Insta-
gram, Pinterest of

www.alwaysforever.nu

Always Forever
Het weddingevent in de regio

Een oude of kapotte fietsaccu hoort niet in 
de vuilnisbak! Het is een krachtige energie-
bron waar schadelijke stoff en in zitten voor 
mens, dier en milieu. Door onzorgvuldig 
gebruik of beschadiging kan een fietsaccu 
oververhitten of zelfs ontbranden. 

Daarnaast zitten er in fietsaccu’s waardevolle 
metalen die hergebruikt kunnen worden. Het 
dichtstbijzijnde inleverpunt voor fietsaccu’s 
vind je op www.legebatterijen.nl/waar-inle-
veren. Je kunt je fietsaccu ook inleveren bij de 
milieustraat.

Lege of kapotte 
fi etsaccu inleveren?
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Ga jij graag met mensen om?
Seniorenvereniging Bladel zoekt een vrijwil-
liger die graag met mensen omgaat, goed 
contacten kan onderhouden en een bijdrage 
wil leveren aan activiteiten voor ouderen.

Je belangrijkste taak bestaat uit het begelei-
den van de coördinatoren van de verschil-
lende vrijwilligersgroepen. Voor deze coör-
dinatoren organiseer je twee keer per jaar 
een bijeenkomst. Hiermee ondersteun je de 
secretaris en ben je tevens lid van het alge-
meen bestuur. 

Je kunt veel van je werkzaamheden vanuit 
huis verrichten. Enthousiaste reactie graag 
naar de secretaris: HenkHeesterbeek@
SeniorenverenigingBladel.nl of 0497-384186.

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

Zwemvrijwilliger
Bewoners van Floriaan gaan elke week 
zwemmen bij zwembad De Smagtenbocht in 
Bladel. Dat is op vrijdagochtend van 09.15 tot 
12.15 uur. Er zijn steeds meer bewoners die 
deel willen nemen maar daar zijn wel extra 
handjes voor nodig! Iets voor jou?

Er is een badmeester die het zwemmen be-
geleidt. De vrijwilligers gaan mee het water in 
om 1 op 1 met bewoners te zwemmen. Indien 
nodig ondersteun je ook bij het omkleden. Er 
is ook begeleiding vanuit Floriaan aanwezig. 

Wil jij meehelpen om meer bewoners te laten 
genieten in het warme water? Reageer via 
coordinatorenvrijwilligers@zorginoktober.nl 
of bel naar 088-2457795 / 06-5158 7622.

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

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 en 
heuptas van PC55 t.w.v. € 20,00. 

De wandelsokken kunt u ophalen bij 
Voet & Goed aan de Markt 54 in Hapert.

De sporthanddoek/bidon/heuptas kunt u 
ophalen bij PC55, Hoefblad 40 in Hapert.

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

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

Overgrootmoeder Anna Verhagen-Borgmans (79 jaar) wonende in Reusel poseert trots met dochter/oma Marjo 
Baarends-Verhagen (56 jaar) wonende in Duitsland, kleindochter/moeder Marie Baarends (26 jaar) wonende in 
Duitsland en achterkleindochter Ella Baarends geboren 4 augustus 2021.

Overgrootmoeder Anna Verhagen-Borgmans (79 jaar) wonende in Reusel poseert trots met dochter/oma Marjo 

4 generaties4 generaties

KEMPEN - Elke zoektocht naar werk is 
anders. De één zoekt een baan met meer 
uitdaging, de ander wil ‘gewoon graag aan 
de slag’. Wat voor jouw zoektocht de beste 
aanpak is, ontdek je in de praktijk. Dat hoef 
je niet alleen te doen! Tijdens Walk&Talk 
Online krijg je tips & tricks van Debbie 
Heijne (bedenker Walk&Talk) én van je 
collega-werkzoekers.

Deze bijeenkomsten worden je (kosteloos) 
aangeboden door de levende sollicitatiegids, 
in samenwerking met de Bibliotheek.

Data en onderwerpen
- 17 maart: Een goede eerste (online) indruk
- 21 april: Reageren op vacatures
- 19 mei: Waarom wil je werken bij werkgever X
- 16 juni: Solliciteren en uitstelgedrag
- 18 augustus: Word wijzer van afwijzingen
- 15 september: Vind de balans
- 20 oktober: Een leven lang leren
- 17 november: (On)verwachte sollicitatievragen

De bijeenkomsten zijn altijd op donderdag 
van 10.00 tot 11.30 uur en deelname is gratis. 
Je ontvangt binnen 2 werkdagen een beves-
tiging van je aanmelding. Op de dag vóór 
de onlinesessie worden de inloggegevens 
verstuurd. 

Kijk voor meer informatie en aanmelden op 

www.levendesollicitatiegids.nl/walkentalk

Gratis webinars Walk & Talk
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Leuke activiteit voor 25 jaar Bladel? 
Vraag subsidie aan!

Gewijzigde openingstijden 
gemeentebalie tijdens 
verkiezingen
In verband met het stemmen voor de verkiezingen 
op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn de openingstijden 
voor de balie gewijzigd. 

Maandag 14 maart, dinsdag 15 maart en woensdag 
16 maart is de balie gesloten. Donderdag 17 maart 
en vrijdag18 maart is de balie geopend. Voor het 
doen van aangiften geboorte en overlijden zijn wij 
telefonisch bereikbaar.

In 2022 bestaat de gemeente Bladel al 25 jaar uit de 
dorpen Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel. 
Reden voor een (of meerdere) feestje(s). De gemeente 
Bladel wil daarom verenigingen, stichtingen en 
organisaties die een activiteit organiseren voor het 
25-jarige bestaan van de gemeente, financieel 
ondersteunen. Denk hierbij aan een culturele activiteit, 
een sporttoernooi, een feest of een andere activiteit om 
het jubileumjaar te vieren. De subsidie is beschikbaar 
voor activiteiten die tijdens een normaal jaar niet 
georganiseerd zouden worden. 

De hoogte van het bedrag per aanvraag wordt 
vastgesteld aan de hand van enkele voorwaarden en 
criteria. Wanneer alleen aan de voorwaarden wordt 
voldaan kan een subsidie van € 500,- worden 
aangevraagd. Als ook aan aanvullende criteria wordt 
voldaan, kan dit bedrag oplopen tot maximaal 
€ 2.500,-. 

Het totale bedrag dat beschikbaar is voor deze 
jubileumsubsidie is € 75.000,-. Aanvragen worden in 
volgorde van binnenkomst behandeld op grond van het 

principe “wie het eerst komt, wie het eerst maalt”. 
Wanneer de subsidiepot van € 75.000,- leeg is, kan de 
aanvraag niet meer worden toegekend.

De voorwaarden en criteria zijn terug te vinden op onze 
website: www.bladel.nl/25jaar. Hier vindt u ook een 
formulier waarmee u een aanvraag voor een subsidie 
kunt doen. Wanneer u het formulier verzonden heeft, 
wordt er binnen maximaal 4 weken een besluit 
genomen.

Heeft u nog vragen over de jubileumsubsidie of over het 
25-jarig jubileum in het algemeen? Stuur dan een e-mail 
naar 25jaar@bladel.nl. 

Vorig jaar heeft het college besloten om in de straat 
De Hoeve aanpassingen te doen om de leefbaarheid 
en verkeersveiligheid te verbeteren. Met input van 
aanwonenden en een klankbordgroep, heeft de 
gemeente meerdere ontwerpvarianten laten uitwerken 
door een ingenieursbureau.

Collegebesluit
Het college heeft de voor- en nadelen per ontwerp 
overwogen en besloten om voor de variant te kiezen 
die zal leiden tot een verbetering van de leefbaarheid 
en van de verkeersveiligheid, waarbij tegelijkertijd ook 
de cultuurhistorische waarden worden gerespecteerd. 
Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te 
verbeteren, is gekozen voor het op het oog versmallen 

van de rijbaan. Dat gebeurt door de strook met 
kasseien smaller te maken en de fietssuggestiestroken 
te verbreden. Dit heeft een remmend effect op het 
gemotoriseerd verkeer en de fietser krijgt een betere 
positie op de weg. Er komen ook verhogingen in de 
nieuwe straat, om de snelheid te verlagen. Door de 
fundering onder de kasseien te verbeteren en de 
kasseien opnieuw strak aan te leggen, verminderen de 
trillingen.

Openbare bijeenkomst
Tijdens een openbare bijeenkomst geeft het college 
uitleg over hoe zij tot dit besluit is gekomen. Deze 
bijeenkomst is op dinsdag 21 maart om 19:30 uur in 
gemeenschapshuis De Poel. U bent welkom.

Rectificatie

In de PC55 van 4 maart wordt bij de publicatie 
“Vertrokken naar onbekende bestemming” vernoemd 
dat u bezwaar kunt maken t/m 11 november 2021. 
Dit is niet juist. Dit bezwaar kan worden gemaakt t/m 
8 april 2022.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 22 februari 2022 de volgende 
besluiten genomen:

Verantwoordings- en controleprotocollen GRSK 
sociaal domein en loonkosten 2021
1. Voorschriften voor de verantwoording en de 
controle op de programmakosten worden opgenomen. 
2. Deze worden vastgesteld.

Oprichting Visit Bladel/Reusel-De Mierden
De raad wordt geïnformeerd.

Wijzigingsplan Fons van der Heijdenstraat 43 
Netersel
1. Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld. 2. Het 
wijzigingsplan wordt ongewijzigd vastgesteld.

Zienswijze op de Notitie Reikwijdte en 
Detailniveau Milieueffectrapportage 
luchthavenbesluit Eindhoven
1. Er wordt een zienswijze ingediend voor het ontwerp 
NDR luchthavenbesluit Eindhoven. 2. De zienswijze 
opgesteld door de gemeente Eindhoven namens de 
randgemeenten van Eindhoven Airport wordt 
ondertekend. 3. Wethouder Fons d’Haens wordt 
gemandateerd de zienswijze te ondertekenen.

Optieverlenging kavel 1.1 KBP t.b.v. het 
grondstoffencentrum
1.Ingestemd. 2. Over een mogelijke Hub en dubbel 
ruimtegebruik zijn afspraken gemaakt voor een 
onderzoek. Onderdeel 1 hoeft niet te wachten op de 
resultaten hiervan.

Reconstructie De Hoeve te Netersel
Er wordt vastgehouden aan het collegebesluit van 
18 januari 2022 aangaande de keuzevariant van de 
wegmaterialisatie.

De Hoeve te Netersel
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Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, 
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het 
elektronisch gemeenteblad op  
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan 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.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Annie M.G. Schmidtlaan 5, uitbreiden van een 

woning; 
•      Rootven 29, realiseren van stellingen in een 

bedrijfsruimte.

Hapert
•      Oude Provincialeweg ter hoogte van huisnummer 

21 en 21B (MFA) in Hapert, plaatsen van een 
Kunstwerk “Wij Samen”.

Hoogeloon
•      Verzetshelden ongenummerd, bouwen van een 

woning en het aanleggen van een inrit.

Verleende omgevingsvergunning
Hapert
•      Diamantweg 24, bouwen van een bedrijfspand. 

Datum besluit: 28-02-2022.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hapert
•      De Wijer ongenummerd (21), bouwen van een 

woning. Datum besluit: 25-02-2022.

Vergunning apv / bijzonder 
wetten verleend

Hoogeloon
•      Maalderij 3, verruimen van het sluitingsuur van 

gemeenschapsruimte D’n Anloop in de nacht van 
1 op 2 april en in de nacht van 2 op 3 april 2022.  
Datum besluit: 23-02-2022.

Netersel
•      nabij activiteitenschuur de Muilerij, organiseren 

van Menus Carnabal op 12 maart 2022. Datum 
besluit: 01-03-2022.

Ontwerp Bestemmingsplan 
“Hoofdstraat 1-1a Hoogeloon”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
“Hoofdstraat 1-1a Hoogeloon” ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de 
bouw van zeven rijwoningen op de hoek van de 
Breestraat en de Dijkstraat in Hoogeloon. Het is gelegen 
op Hoofdstraat 1 - 1a te Hoogeloon. Het ontwerp 
bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels 
en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 10 maart 2022 tot en met 20 april 
2022 ter inzage bij het KCC. 

U kunt de stukken ook inzien via internet: www.bladel.
nl/bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het ontwerp 
bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke 
reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van 
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze 
moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel 
van het ontwerpplan deze betrekking heeft.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het KCC of met mevrouw M.P.A. van Dijk 
van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer  
0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt 
een verslag gemaakt.

Ontwerp Bestemmingsplan 
“Lange Trekken” te Bladel en 
besluit hogere grenswaarde Wet 
geluidhinder
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
“Lange Trekken” (nabij 5/5a) te Bladel ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de 
realisatie van een woonwijk met maximaal 105 
woningen nabij de Lange Trekken 5/5a te Bladel en 
krijgt het woonhuis met bijbehorende loods (Lange 
Trekken 5 en 5a te Bladel) de bestemming ‘’Bedrijf’’. 
Het is gelegen op Lange Trekken ongenummerd (nabij 
5/5a) te Bladel. Het bestaat uit een toelichting, 
planregels en verbeelding.

Hogere waarde Wet geluidhinder
Tevens hebben burgemeester en wethouders besloten 
om voor een deel van het plangebied een hogere 
grenswaarde op basis van de Wet geluidshinder vast te 
stellen. Het ontwerpbesluit hogere grenswaarde ligt 
tegelijk ter inzage met het bestemmingsplan.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 11 maart 2022 tot en met 21 april 
2022 ter inzage bij het KCC. U kunt de stukken ook 
inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen 
of www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het ontwerp 
bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke 
reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van 
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze 
moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel 
van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het 
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor 
meer informatie kunt u contact opnemen met het KCC 
of met de heer J.M.H.L. Scheres van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de 
mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Publicatie inzameling oude 
metalen VV Hapert
Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat zij op 1 maart 2022 als inzamelaar van oude 
metalen hebben aangewezen:
De Activiteitencommissie van Voetbalvereniging Hapert, 
p/a Orion 14, 5527 CR Hapert, op zaterdag 26 maart 
2022 van 09.00 tot 16.00 uur op de parkeerplaats van 
Sportpark “De Lemelvelden”, Burg. Van Woenseldreef 9 
in Hapert. Het besluit is verzonden op 1 maart 2022.

Bezwaar
Als u door het bovenstaande besluit rechtstreeks in uw 
belang wordt getroffen, kunt u een gemotiveerd 
bezwaarschrift indienen bij het college van 
burgemeester en wethouders van Bladel (Postbus 11, 
5530 AA  Bladel). Dat kan tot zes weken na de dag van 
verzending van het besluit. In uw bezwaarschrift moet 

staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. 
Verder moet u uw naam, adres, telefoonnummer en de 
datum vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.

Indiening van een bezwaarschrift houdt niet in dat de 
werking van het besluit wordt uitgesteld. Daarom kunt 
u aan de voorzieningenrechter vragen een voorlopige 
voorziening te treffen. Zo’n verzoek kunt u alleen 
indienen als u ook bezwaar hebt gemaakt. De rechter 
bepaalt dan of er een voorlopige regeling moet worden 
getroffen, omdat onmiddellijke uitvoering van het 
besluit voor u onherstelbare gevolgen kan hebben. U 
moet het verzoek sturen naar de voorzieningenrechter 
van de Rechtbank ‘s Hertogenbosch, sector 
Bestuursrecht, Postbus 90125, 5200 MA ‘s 
Hertogenbosch. U moet een kopie van het 
bezwaarschrift meesturen. Voor deze procedure bij de 
rechtbank bent u griffierecht verschuldigd.

U kunt het verzoekschrift om een voorlopige 
voorziening ook digitaal indienen bij genoemde 
rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische 
handtekening (DigiD). Op de genoemde site vindt u 
meer informatie.

Vastgesteld wijzigingsplan 
“Fons van der Heijdenstraat 43 
Netersel” 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het wijzigingsplan “Fons van der 
Heijdenstraat 43 Netersel” is vastgesteld. 

Inhoud
Het wijzigingsplan heeft betrekking op de splitsing van 
een woonboerderij. Het is gelegen op Fons van der 
Heijdenstraat 43, 5534 AT Netersel. Het bestaat uit een 
toelichting, planregels en verbeelding. Tegen het plan 
zijn geen zienswijzen ingebracht, waardoor het plan 
niet is gewijzigd.

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt inclusief 
bijbehorend collegebesluit gedurende zes weken van 
11 maart 2022 tot en met donderdag 21 april 2022 ter 
inzage bij het KCC. U kunt de stukken ook inzien via 
internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of www.
ruimtelijkeplannen.nl. 

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

belanghebbend is;
-  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

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

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met donderdag 21 april 2022. 
Het beroepschrift moet u sturen naar de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag). 

Inwerkingtreding
Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van  
22 april 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 totdat op dat verzoek is beslist. Aan het 
instellen van beroep en het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning 
kunt u contact opnemen met de heer T. Verdonk van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer  
0497-361636).



2211 maart 2022

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
2. Klimaatmaatregelen fase 2 Hoogeloon week 10-2021 t/m week 52-2022 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)

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

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

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

Coördinatiebesluit Windpark de 
Pals

Op 7 december 2021 hebben burgemeester en 
wethouders van Bladel besloten dat de 
coördinatieregeling wordt toegepast voor de realisering 
van windpark de Pals te Bladel. De coördinatie heeft 
betrekking op de voorbereiding en bekendmaking van 
de omgevingsvergunning, ten behoeve van de 
ontwikkeling van het Windpark de Pals in samenhang 
met de voorbereiding en bekendmaking van andere op 
aanvraag of ambtshalve te nemen besluiten, indien en 

voor zover nodig voor de verwezenlijking van het 
windpark, zo nodig in een of meerdere clusters. Met de 
coördinatieregeling worden de voorbereiding en 
bekendmaking van de besluiten gebundeld. Tegen het 
besluit om de coördinatieregeling toe te passen staat 
geen bezwaar en beroep open. Het coördinatiebesluit 
ligt ter inzage bij het KCC. U kunt het besluit ook inzien 
via internet: www.bladel.nl. 

Verkeersbesluit 
gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats 
in te richten nabij Korenveldstraat 6 te Hapert.

BLADEL - Eindelijk na twee jaar corona 
hoor je overal opgelucht om je heen: we 
kunnen weer versoepelen. Dat betekent 
dat de deuren weer open kunnen bij alle 
activiteiten die Seniorenvereniging Bladel, 
De Schouw, Emmaplein 2, te bieden heeft.

Gelukkig maar, want hoe belangrijk is het niet 
voor je algemene gezondheid om goed in be-
weging te zijn, je sociale contacten te onder-
houden en te genieten van een stukje gezel-
ligheid. Juist bij ons ouderen heeft corona er 
flink in gehakt, maar nu kan dan eindelijk de 
knop weer om. Kom van de bank af en doe je-
zelf een groot plezier. Bij veel activiteiten van 
onze vereniging is nog voldoende plaats.

Denk bijvoorbeeld aan de binnenactiviteiten, 
zoals gym, dans, zang en tekenen of hobby. 
Onderneem je liever iets in de gezonde bui-
tenlucht, dan is er de wandelclub met geva-
rieerde wandelroutes, kort en lang met tus-

sendoor een gezellig kopje koff ie. Ben je meer 
een fietser, dan kun je wekelijks op een vaste 
tijd altijd mee gaan op een mooie uitgezette 
route of je sluit je aan bij de langere fietstocht 
van ongeveer 60 km. Ook dan pauzeren we 
natuurlijk voor een drankje en een babbel. 
Zoek je het liever dichter bij huis, denk dan 
eens aan jeu de boules of koersbal. 

Zoals je ziet is er een grote variatie aan mo-
gelijkheden; er is voor elk wat wils. Je bent 
van harte uitgenodigd om kennis te komen 
maken en bijvoorbeeld twee keer vrijblijvend 
met een activiteit mee te doen. Kijk eens in 
je omgeving, vriendenkring of familie, mis-
schien is er iemand die ook geïnteresseerd is 
om samen te gaan.

Op onze website vind je de nodige informatie 
en een overzicht van alle activiteiten met de 
gegevens van de betreff ende contactperso-
nen. 

Voor algemene informatie kunt u ook terecht 
bij Jan Evers, tel. 384592 of via onze website: 

www.seniorenverenigingbladel.nl 

We kunnen weer versoepelen!

REUSEL - Na een mooi treff en vorige keer  
zijn we blij dat we op zaterdag 19 maart 
weer een muziekmiddag kunnen organi-
seren in De wekker, Wilhelminalaan 97 in 
Reusel.

Samen met de Accordeontrefvrienden, de 
Grensmuzikanten en Steirische groep belooft 
het weer een gezellige middag te worden 
als vanouds. Publiek mag hierbij aanwezig 

zijn  en er mag ook weer gedanst worden 
op de mooie muziek die zich bijzonder leent 
om heerlijk op te dansen. Dit alles wel met 
in achtneming van de veiligheidsmaatregelen 
die nog aangeraden worden. Gezien de ruim-
te die De Wekker biedt, hoeft dit geen belem-
mering te zijn. 

De aanvang is om 14.00 uur en de entree is 
gratis. Voor meer informatie: tel. 06-12992302.

Accordeontreff en in De Wekker
Zaterdag 19 maart

Hulp aan 
Oekraïne

Adri en Ben van Hoof uit Bladel 
gebruiken Oekraïens netwerk 

voor directe steun

BLADEL - Dat er in Oekraïne hulp nodig is, behoeft 
geen verdere uitleg. Talloze Nederlanders zetten zich 
in voor de vluchtelingen en de slachtoff ers. Dat doen 
ze veelal door hulpgoederen in te zamelen als eten, 
medicijnen, kleding, en dekens. Maar het kan ook anders. 
Dat legt Ben van Hoof graag uit. Hij heeft, samen met zijn broer Adri contacten in 
Oekraïne en kan hun netwerk heel gericht inzetten om hulp te bieden.

Band
Al zeker 25 jaar doen Adri en Ben van Hoof zaken in de agrarische sector in het nu door 
oorlog getroff en Oekraïne. Ben: “Het belangrijkst nu is dat onze Adri veilig is en blijft. 
Momenteel zet hij zich in door samen met anderen, zolang als dat logistiek nog kan, 
zoveel mogelijk goederen, zoals kippenvlees, bloem om brood te bakken, medicijnen en 
verbandmiddelen uit te delen aan ziekenhuizen en aan zoveel mogelijk mensen”.

Netwerk
“Omdat wij al zo lang zaken doen met Oekraïne, kennen we de bevolking, het land en 
hulporganisaties die zich inzetten voor de inwoners. Eén van die organisaties is NTC De 
Leeuw Kiev, een stichting die oorspronkelijk in het leven is geroepen ter stimulering van 
het onderwijs. Omdat alles goed geregeld is in die stichting, hebben ze nu de doelstelling 
aangepast en gaan ze zich de komende tijd richten op de inkoop van hulpgoederen en het 
transport naar de gebieden in Oekraïne waar nu nog niet veel hulp komt, zover mogelijk 
naar het oosten tot aan Kiev toe. Alle initiatieven die goederen inzamelen zijn prachtig, 
maar wij werken met lijsten die ons gestuurd worden door de lokale bevolking. Wij kunnen 
dus héél gericht ‘boodschappen doen’ voor hen. Via onze gezamenlijke netwerken, weten 
we heel zeker dat de hulp op precies de juiste plekken terecht komt.”

Hulp
De grenzen zijn nog open en er zijn chauff eurs die naar het oosten van Oekraïne willen 
rijden. “We zijn dankbaar voor alle hulp”, laat Ben weten. “We blijven hulp bieden zo lang 
de grenzen open zijn en we ons nuttig kunnen maken. Mocht het land op slot gaan, dan 
worden de tegoeden van de stichting op een later moment ingezet voor wederopbouw, 
hulp aan de slachtoff ers en op een nóg later tijdstip weer voor onderwijs. Het land is altijd 
goed geweest voor ons, nu is onze kans om iets terug te doen.”

Wil je de stichting steunen, dan kan dat door een donatie te doen op 
NL12INGB0674678842 t.n.v. NTC De Leeuw. 

medicijnen, kleding, en dekens. Maar het kan ook anders. medicijnen, kleding, en dekens. Maar het kan ook anders. medicijnen, kleding, en dekens. Maar het kan ook anders. 
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Groot Terkooyen 6  •  Bladel
Tel 0497-384390

www.nekkermenneke.nl

WERKEN BIJ ’T NEKKERMENNEKE!WERKEN BIJ ’T NEKKERMENNEKE!

HORECA MEDEWERKER
• 15 jaar of ouder
• Werken in de bediening
• Bijbaan in de weekenden en vakanties
• Mooi salaris, leuk team en fl exibiliteit

KOK
• Werken in een gezellig en jong team
• Gedreven en fl exibel zijn
• Mooie werktijden, mooi salaris in een leuk bedrijf
• Ervaring is niet vereist
•  Wij bieden goede (secundaire) arbeidsvoorwaarden en 

wij zijn een gezellig team! 

Interesse? 
Neem contact op met Willem, telefoon 06-25043793 of info@nekkermenneke.nl.

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Dat Marieke van Gorp de politiek 
in zou gaan, stond al wel een tijdje vast, 
want de belangstelling werd haar met de 
paplepel ingegoten. Ze is maatschappelijk 
geëngageerd, heeft oprechte interesse in 
mensen en hoopt van binnenuit het ver-
schil te kunnen maken. Jeugdzorg heeft 
haar passie, vanuit een professioneel 
standpunt maar zeker ook politiek.

Interesse 
“Ik weet niet anders dan dat wij thuis zon-
dags naar ‘Buitenhof’ keken”, vertelt Marieke 
als ze terugdenkt aan haar jeugd die ze in 
Bladel doorbracht. “We kregen die politieke 
discussie gewoon mee en dat heb ik nooit 
als vervelend ervaren. Het maakt juist dat ik 
me meer bewust werd van mijn omgeving en 
een eigen mening kon ontwikkelen.” Na de 
middelbare school, verhuisde Marieke naar 
Tilburg voor een studie Psychologie. “De 
huisbazin en onderbuurvrouw die ik had was 
ook erg in politiek geïnteresseerd. Ze had een 
totaal andere kleur dan ik – zij stemde LPF –  
maar de discussies die we hadden waren ge-
weldig. Je hoeft het niet met elkaar eens te 
zijn, als je maar in gesprek blijft: dat heb ik 
van haar geleerd. Ik was in die tijd nog zoe-
kende naar mijn politieke kleur, wist wel dat 
het ergens ‘aan de linkerkant’ lag maar waar 
precies wist ik niet. Dat was de reden dat ik 
geen lid werd van een partij; mijn politieke ei 
kon ik wel kwijt bij de studentenvereniging 
waar ik lid van was. Ik genoot van de discus-
sieavonden over allerlei verschillende onder-
werpen.”

Carrière
Marieke studeerde in 2007 af als psycholoog. 
“Toen was mijn eerste prioriteit om werk te 
vinden en verdween de politiek weer een 
beetje naar de achtergrond. Ik heb een aan-
tal jaren in de Jeugdzorg gewerkt en daarna 
vond ik een baan bij een centrum voor dys-
lexie. Tijdens de Bladelse Zomerfeesten liep 
ik Bas weer tegen het lijf en na verloop van 
tijd gingen we samenwonen in Bladel. Terug 
naar waar ik vandaan kwam. Vrij letterlijk ook 
want als ik in onze tuin zit, kijk ik op het huis 
van mijn vader. De vader van Bas is altijd heel 
actief geweest in de Bladelse politiek en toen 
hij bezig was met de oprichting van PRO5 
werd mijn interesse weer opnieuw aange-
wakkerd. Wat mij betreft heb je qua politiek 
altijd twee keuzen: óf je klaagt over wat er 
allemaal niet goed is óf je gaat actief deelne-
men en meedenken. Ik koos voor het laatste.”

Jeugdzorg
Marieke richt zich met name op de Jeugd-
zorg en dat komt voort uit haar persoonlijke 
interesse en professionele betrokkenheid. 
“Ik werkte in de Jeugdzorg ten tijde dat het 
nog door de Zorgverzekering werd vergoed. 
Ik zeg niet dat het toen altijd beter was gere-
geld maar er was iets meer ruimte. Als voor 
een bepaalde diagnose bij kinderen ‘stan-
daard’ veertig behandelingen nodig waren en 
het werden er tachtig, dan kon dat. Maar het 
Rijk heeft besloten dat de Jeugdzorg naar de 
gemeenten overgeheveld moest worden en 
daarmee is er toch echt een probleem ont-
staan. Geen enkele behandeling is namelijk 
standaard maar er wordt nu veel strenger 
vastgehouden aan de normen. Om op het 
eerdere voorbeeld terug te komen: na veer-
tig behandelingen stopt het gewoon, ook al 
is het doel nog niet bereikt en dat is een zeer 
onwenselijke situatie.”

Decentralisatie
Inmiddels werkt Marieke als Praktijkonder-
steuner van een huisartsengroep in Veld-
hoven en heeft ze dagelijks te maken met 
Jeugdzorg. “Zeker in deze tijd van corona 
wordt de jeugd hard getroffen. Ze kunnen er 
niet op uit, hebben minder contact met leef-
tijdgenoten, zitten teveel achter de computer 
en maken niet de ontwikkeling door die ze 
door zouden moeten maken. De cijfers rijzen 
de pan uit als het gaat om jongeren met de-
pressieve klachten. Een bijkomend probleem 
is nu dat sinds de decentralisatie psycholo-

gisch onderzoek vaak wordt uitgesteld. En er 
wordt later specialistische hulp ingeschakeld. 
Er wordt dan bijvoorbeeld eerst gekozen om 
met een lichtere goedkopere vorm van hulp-
verlening te starten. In complexe situaties 
kan het echter soms juist kosten besparen 
door meteen zwaar in te zetten. Problemen 
die niet aan de basis worden aangepakt, heb-
ben de neiging groter te worden als jongeren 
volwassen worden. Daarom is vroegtijdige 
diagnose wél belangrijk.”

Ongelijkheid 
Sinds de decentralisatie van de Jeugdzorg is 
het belangrijk geworden in welke gemeente 
je woont. “Het is voor mij niet voor te stel-
len dat het per gemeente anders is geregeld 
welke hulp je krijgt”, meent Marieke. “Dat je 
méér of minder behandeling krijgt omdat 
gemeenten andere keuzes maken omdat ze 
anders met hun geld omgaan. Dat is zó on-
rechtvaardig en doet de jeugd tekort en daar 
gaan we over een paar jaar de negatieve  
gevolgen van zien. Voor de goede orde: ik 
zeg niet dat het in Bladel slecht geregeld is 

hè maar de ongelijkheid tussen de verschil-
lende gemeenten is niet uit te leggen. Ik hou 
mijn hart vast voor de volgende decentra-
lisatie die op stapel staat: die van het be-
schermd wonen. Kijk, aan de ene kant biedt 
het lokale karakter van de regeling kansen 
maar er zijn altijd teveel mensen die buiten 
de boot vallen, voor wie bepaalde regelingen 
niet gelden en dat is oneerlijk en zou niet 
moeten kunnen.”

Sfeer
Marieke is blij dat ze voor de politiek heeft 
gekozen. “Het kost wel veel tijd en met een 
jong gezin is het soms passen en meten 
maar ik vind het fijn dat ik me in kan zetten 
voor de samenleving. Niet klagen wat er niet 
goed gaat, maar zelf het heft in hand nemen 
en meedenken. Ik hou wel van de sfeer in de 
Bladelse politiek; ik vind ‘m constructief. Niet 
dat we het altijd met elkaar eens zijn maar we 
blijven in gesprek en dat is waardevol. Wat 
dat betreft is het net als met mijn huisbazin: 
we zijn het niet altijd eens maar we hebben 
wel respect voor elkaars mening.”

De mens achter de partij
De gemeentelijke verkiezingen komen 
eraan en je wordt in deze periode waar-
schijnlijk vaak gewezen op partijpro-
gramma’s en verkiezingsbeloften. 

Maar wie zijn de mensen eigenlijk die 
zich inzetten voor de lokale partijen? Wat 
maken ze mee, waar zijn ze geweest, hoe 
beleven ze hun hobby of waarom is dat 
ene aspect van hun leven zo bepalend 
geweest? PC55 sprak met de partijen die 
ingegaan zijn op onze uitnodiging.

 Je hoeft het niet eens te zijn om elkaar te respecteren
Marieke van Gorp geniet van de lokale politiek en zet zich in voor Jeugdzorg

Inmiddels werkt Marieke als Praktijkondersteuner van een huisartsengroep in Veldhoven en heeft ze dagelijks te  
maken met Jeugdzorg. “Zeker in deze tijd van corona wordt de jeugd hard getroffen. Ze kunnen er niet op uit, hebben 
minder contact met leeftijdgenoten, zitten teveel achter de computer en maken niet de ontwikkeling door die ze door 
zouden moeten maken. De cijfers rijzen de pan uit als het gaat om jongeren met depressieve klachten.”

DE MENS ACHTER DE PARTIJ
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Ben je geïnteresseerd geraakt? Dan
kun je contact met ons opnemen.

013 - 513 13 37
info@vanderzanden.nl

Meer weten over ons familiebedrijf?
Neem dan eens een kijkje op onze
site www.vanderzanden.nl

WIE BEN JIJ?
Jij werkt nauwkeurig en bent een
echte doorzetter. Veiligheid staat bij
ons hoog in het vaandel dus wij
verwachten van jou dat je veilig te
werk gaat. Je bent enthousiast en je
zet je voor de volle 100% in!

KOM JIJ ONS FAMILIEBEDRIJF
VERSTERKEN?

Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging? Voor de
functies (leerling) vakman GWW en rioleur, zijn wij op

zoek naar een gedreven en enthousiaste collega die ons
familiebedrijf komt versterken.

VAKMAN GWW/ RIOLEUR

VACATURE

VACATURE
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KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

De Kievit in Esbeek is al tientallen jaren actief op het gebied van recreatie
voor grote groepen op een landelijke locatie. Momenteel zijn wij op zoek

naar versterking voor het schoonmaak team.

Werkzaamheden:
Het uitvoeren en coördineren van schoonmaakwerkzaamheden van

verschillende aard.

Tussen de 25 en 40 uur per maand, afhankelijk van het seizoen.
Werkdagen zijn maandag en vrijdag;
Gunstige arbeidsvoorwaarden en een goed salaris;
Een gezellig team waarbij waardering voor elkaar erg belangrijk is.

Wat bieden wij jou?

Lijkt het jou leuk om deze functie te vervullen?
Neem dan contact met ons op:

mail@dekievit.info
013-5169256

WIJ ZOEKEN NIEUWE 
COLLEGA’S
SERVICE & MAINTENANCE ENGINEERS

ASSISTANT ACCOUNTANTASSISTANT ACCOUNTANT
MEER INFO? WWW.ENERGYST.NL

RENTALISOLUTIONSIFOR
POWER GENERATIONI&

TEMPERATUREICONTROL

ONTDEK WERKEN BIJ VDL
IN HAPERT EN EERSEL

VACATURES

• Logistiek
• Engineering
• Inkoop
• Projectmanagement
• Sales
• Accountmanagement

• Werkvoorbereiding
• Lassen
• Frezen
• Mechatronica
• Elektrotechniek
• Montage en assemblage

Wil jij graag werken in een industriële werkomgeving met een 
informele sfeer? Schrijf je in voor onze Meet & Greet en ontdek 
werken bij onze VDL-bedrijven in de regio Hapert/Eersel!

Ga naar werkenbijvdl.nl
KRACHT DOOR SAMENWERKING

SCAN EN MELD JE AAN!

 23 maart

 15.00 - 18.00 uur

    VDL Hoofdkantoor 

Hoevenweg 1, Eindhoven

Vacatures 
in de regio!
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Dit bieden wij jou:

▪ Een prettige werkomgeving met 
enthousiaste collega’s

▪ Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
▪ Doelstelling om samen te werken naar een 

vast dienstverband

Interesse?

▪ Neem contact op met Marly Lommers 
personeel@tristarkeukens.nl

KOM JIJ BIJ ONS WERKEN?
WIJ HEBBEN DE (FULLTIME/ PARTTIME) BAAN DIE BIJ JOU PAST!

VACATURES
▪ Medewerker logistiek

(fulltime)

▪ Medewerker afmontage
(fulltime)

▪ Medewerker houtbewerking 
(32-40 uur)

▪ Leerling houtbewerking
(32-40 uur)

▪ Inpak medewerker
(parttime / fulltime)

▪ Schuurder voor de afdeling lakkerij 
(parttime / fulltime)

▪ Medewerker machinale kantenlijmer 
(4 x 9 uur of 5 x 9 uur)

VACATURE
PRODUCTIE LEIDER

Wat ga je doen?

▪ Leiding geven over 4 afdelingshoofden 
en ongeveer 6 voormannen

▪ Proces en kwaliteitscontrole
▪ Verantwoordelijk voor het realiseren van 

de productie.

Dit ben jij:

▪ Jij kan efficiënt werken
▪ Sterke communicatieve vaardigheden
▪ Je kunt nauwkeurig en zorgvuldig werken
▪ Je kan goed samenwerken
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Ons projectteam is op zoek naar een betrokken

Installatiebedrijf
Schoormans uit Hooge 
Mierde is met zijn 40 werk-
nemers werkzaam op het 
gebied van oa loodgieters-
werk en CV-installaties in 
de projectmatige woningbouw

Wat houdt de functie in?

Als tekenaar werk je bij ons zelfstandig en gelijktijdig aan 
meerdere projecten. De hoofdtaak bestaat uit het uit-
werken van de complete installatietekeningen voor onze 
klanten en monteurs.

CV en motivatie naar
Karel Schoormans
karel@schoormans.nl

Installatiebedrijf
Schoormans
‘t Bogtje 12
5095 CD Hooge Mierde

Wat kunnen wij voor jou betekenen?

Vind je het leuk om zelf verantwoordelijk te zijn voor een 
compleet project dan bieden wij een afwisselende baan 
waarin je veel contact hebt met klanten en collega’s. 
Onze arbeidsvoorwaarden zijn marktconform.

Aquisitie naar aanleiding van deze
advertentie wordt niet op prijs gesteld

Wij zoeken iemand

• Die het leuk vindt om in de installatiebranche 
werkzaam te zijn en zich daarin wil ontplooien.

• Met een (afgeronde) technische– of bouwkundige
 opleiding op MTS-niveau.
• Die ervaring heeft met CAD-tekenen. Kennis van 

Revit en StabiPlan.
• Die initiatief toont en oog heeft voor detail.
• Die met tijdsdruk om kan gaan.

Pak deze

kans!

Man/Vrouw 40 uur per week

Tekenaar

WIJ ZOEKEN:

• Shift Leader Packaging (2 ploegen)
• Utilities Engineer
• Financial Offi  cer
• Technical Operator (2/3 ploegen)
• Lijnverantwoordelijke (2/3 ploegen)
• Master Data Specialist
• QA Systems Offi  cer
• Qualifi ed Person

Voor meer informatie over deze vacatures, verwijzen we je naar onze website: 
www.delpharm.com
(klik op “carrière”).

Ook kun je contact opnemen 
met de afdeling HRM, 
tel.: 0497-339400.

Als je interesse hebt in een 
vacature, stuur je CV en 
motivatie onder vermelding 
van de vacaturenaam naar 
hr.bladel@delpharm.com

Delpharm Bladel B.V. is een full service 
CMO voor farmaceutische en cosmetische 
producten. Dit wil zeggen dat Delpharm 
geen producten verpakt en produceert 
onder eigen label, maar onder de naam 
van haar klanten. De focus bij Delpharm 
in Bladel ligt op het produceren en 
verpakken van vloeibare medicijnen en 
cosmetische producten. Delpharm is 
gevestigd in de Brabantse Kempen en 
heeft 160 medewerkers.

Werken in de zorg doe je vanuit je hart. Omdat je het 
verschil wil maken of omdat liefdevolle zorg gewoon 
‘in’ je zit. Bij Archipel waarderen we jouw inzet. 
Zo bieden we extra scholing, ruimte voor persoonlijke 
ontwikkeling en volop ondersteuning om je goed te 
blijven voelen in je werk. We geven jou en je team 
eigen verantwoordelijkheid, en ook support wanneer 
het nodig is. Bijvoorbeeld met slimme innovaties 
die jouw werk vergemakkelijken en het leven van 
onze cliënten fijner maken. Zo organiseren we onze 
zorgverlening beter voor iedereen. 

Is het tijd voor jouw ambities en wil je in de zorg 
werken? Dan zien we je graag tijdens het JobCafé 
of check werkenbijarchipel.nl voor onze vacatures.

DE ZORGVERNIEUWERS

KOM NAAR HET JOBCAFÉ ARCHIPEL LANDRIJT

DONDERDAG 17 MAART VAN 15:00 TOT 18:00 UURKOM NAAR HET JOBCAFÉ ARCHIPEL LANDRIJT
KOM NAAR HET JOBCAFÉ ARCHIPEL LANDRIJT
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Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

Tel. 0497 382574
deleesttegels.nl
Showroom: Bleyenhoek 48 Bladel

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

KNEGSEL - Singer en Songwriter JW Roy 
presenteert op 19 en 20 maart zijn CD en 
bijbehorend boek ‘Kouwe kermis’ in MFA 
De Leenhoef in Knegsel. Hij keert daarmee 
terug naar het dorp waar hij opgroeide in 
de jaren ‘70 en ‘80.  

JW steekt zijn heimwee naar het ‘zuiden’ niet 
onder stoelen of banken. Zijn liedjes en boek 
gaan erover, en over andere kleine en grote 
zaken in het leven. Hij zingt zijn liedjes op 
‘Kouwe kermis’ in de taal van zijn jeugd. Zijn 
gevoel wordt ongetwijfeld het best verstaan 
door de inwoners van de Kempen. Maar de 
onderwerpen worden zeker ook begrepen in 
de andere delen  van het land. 

Het boek bevat mooie, herkenbare verhalen 
over de streek, markante mensen en een 
gelukkige jeugd, alles gelardeerd met veel  
foto’s. Op de CD zijn een achttal muzikale 
pareltjes verzameld, over dezelfde onder-
werpen. Absoluut hoogtepunt is ‘Verloren 
zoon’ over de relatie met zijn grootste fan, zijn 
vader. ‘Kouwe Kermis’ is tot stand gekomen 
in de stille coronatijd. Juist in die tijd voelde 
JW het verlangen naar zijn geboortestreek 
het meeste. Misschien wil hij nog eens terug? 
In de prachtige titelsong geeft hij zich bloot.  

JW is in zijn nopjes met zijn ‘terugkeer’ in 
Knegsel en met name in De Leenhoef: “Alles 
komt samen, vroeger gingen we er op stap, 
en nu in de ’t Ros-Theaterzaal deze première. 
Ik heb in mijn jeugd nog drie jaar toneel ge-
speeld bij ’t Ros. Ik ging te voet naar De Leen-
hoef, en nu weer”, en dan lachend: “Er is een 
B&B midden in het dorp.”

JW Roy presenteert in drie voorstellingen zijn 
nieuwste plaat met boek in De Leenhoef aan 
de Steenselseweg in Knegsel. Alleen voor de 
voorstelling op zondagavond 20 maart, om 
19.00 uur, zijn nog een aantal kaarten ver-
krijgbaar. Kaartverkoop: 

www.theatertros.nl

JW Roy presenteert zijn CD en boek 
‘Kouwe kermis’ in MFA De Leenhoef
Zaterdag 19 en zondag 20 maart

TE HUUR 
Nieuw appartement 

(60 m2)

 • Centrum Reusel
 • Levensbestendig wonen

Bel voor informatie naar 06 - 514 83 906

VERMAAK

ZATERDAG 19 MAART 

VOGELBEURS
Locatie: dorpshuis De Smis, Smitseind 33a, 
Duizel. Tijd: 09.30 uur. Entree: € 1,00. Op deze 
beurs kunt u vogels aanschaff en en te koop 
aanbieden. Er zijn meerdere handelaren.

ZATERDAG 26 MAART
ZONDAG 27 MAART 

JUBILEUMEDITIE 
INDOORMARATHON HAPERT
Locatie: Manege De Lemelvelden, 
Burgemeester van Woenseldreef, Hapert. 
Voor meer info: www.indoorhapert.nl

ZONDAG 27 MAART 

WEDDINGEVENT 
ALWAYS FOREVER
Locatie: De Gouden Leeuw, Jan Smulders-
straat 24, Vessem. Toegang is gratis. Dit event 
presenteert een mix van alles wat er komt kij-
ken op het gebied van trouwen op één loca-
tie. Voor meer info: www.alwaysforever.nu

ZONDAG 10 APRIL 

ROMMELMARKT
Locatie: D’n Anloop, Maalderij 3, Hoogeloon. 
Tijd: 10.00-14.30 uur. 11.00 uur grote veiling! 
Entree: € 3,00 (kinderen t/m 12 jaar gratis). 
Organisatie: korfbalvereniging KVC.

ZATERDAG 11 JUNI 

ESBIKE FESTIVAL
Voor het festival kun je een route fietsen op 
de mountainbike, racefiets en gravelbike. Bij 
terugkeer wordt je getrakteerd op een heer-
lijk festival! Locatie: Tulder, Esbeek. Tijd fes-
tival: ± 17.00 uur. Inschrijven: 18 maart, 20.00 
uur. Voor meer info: www.esbikefestival.nl

theatertheater EventsEvents

woensdag 6 april

ANDRÉ OOMEN
Hoofd, Hart én Ballen!
Hoofd, Hart én Ballen is een dynamische 
voorstelling. Middels een mix van caba-
ret, sterke verhalen, aangevuld met amu-
sante filmfragmenten en muziek, krijg je 
nieuwe inzichten in jezelf én de ander. 
Hierdoor ben je in staat je eigen ketting 
soepel te laten lopen.

Aanvang: 20.00 uur - Entree: € 12,50

zaterdag 30 april

MAARTJE & KINE
Speelbeesten II
Maartje & Kine maakten van de corona-
nood een deugd. Afgelopen winter stap-
ten ze in hun busje en reden ze naar 
Kines thuisland Noorwegen. Geïnspi-
reerd door een sneeuwwitte wereld, 
schreven Maartje & Kine over onderwer-
pen die ze tot dan toe niet aandurfden.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00

REUSEL - Wat heerlijk dat we weer heb-
ben kunnen proeven van carnaval. En wat 
smaakt het naar meer! Dat komt goed uit, 
want carnaval krijgt in het Paasweekend 
een vervolg. 

Eindelijk kunnen alle optochtlopers hun hart-
je weer ophalen en hun creaties tonen aan 
heel Narrendonk. Eindelijk kunnen alle toe-

schouwers weer genieten van al het moois 
wat door de straten van Reusel zal trekken. 
Het wordt dan ook hoog tijd om je in te schrij-
ven voor de Narrenparade 2022 op zondag 17 
april. Zorg dat je er bij bent!

Of je nu een vriendenclub, buurtvereniging, 
carnavalsvereniging, narrentiener, duo of solo 
bent, voor iedereen is er plek in de Narrenpa-
rade. Dus geef je snel op. Op de website staat 
alle informatie en download je het inschrijf-
formulier. Je kunt inschrijven tot uiterlijk zon-
dag 3 april 2022.

We kijken uit naar je inschrijving en zien 
elkaar zondag 17 april tijdens een fantasti-
sche Narrenparade.

www.narrendonk.nl

Schrijf je nu in voor de Narrenparade!
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WE ARE
HIRING!
JOIN US!

Werk jij graag in een team verband? 
Heb je oog voor detail en houd je van een schoon omgeving? 
Ben je enthousiast geworden en denk jij een meerwaarde te 
kunnen zijn voor ons Expandable team? 
Dan hebben wij een plekje voor iemand met jouw vaardigheden! 

CHASSISBOUWER

09 APRIL ‘22 
GOOIEN WE 
DE BEDRIJFSDEUREN OPEN!
KOM JE OOK EVEN LANGS?

van 10:00 t/m 16:00

TECHNISCH INKOPER

Werk jij graag gestructureerd en krijg je er een kick van als 
anderen daarvan kunnen profiteren? 
Denk jij altijd een paar stappen vooruit om onaangename 
verrassingen te voorkomen? 
Dan hebben wij een stoeltje vrij voor iemand met jouw skills!
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 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

VAKGARAGE
MINK

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

Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

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

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!

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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Dorpsstraat 30 a | 5529 AW Casteren
Telefoon 0497-681555  

www.teurlings-demulder.nl

10% korting 
op alle soorten 
kalkkorrel 
(fertigreen en DCM)

Cavom 
Compleet
 van 45,- voor 

41,99

Bij aankoop van 15,- aan 
pootaardappelen of 
tuinzaden een 

GRATIS paar handschoenen

Acties geldig  in 
de maand maart

JONG & OUD

HOOGELOON - Heeft u ook een fiets in de 
schuur die  niet meer gebruikt wordt? Of 
een kinderfiets waar uw kind allang uit-
gegroeid is? Bent u op zoek naar een gro-
ter model? Heeft uw zoon/of dochter een 
middelbare schoolfiets nodig of hebt u een 
kinderstoeltje wat overbodig is? Dan is de 
tweedehandsfietsenbeurs echt iets voor u!

Kopers opgelet
Op zondag 10 april, van 12.00 tot 15.00 uur, 
wordt er in Hoogeloon wederom een tweede- 
handsfietsenbeurs georganiseerd. Net zoals  
voorgaande jaren bij Gooskens Hout, 
Breestraat 25 in Hoogeloon. U bent van harte 
welkom rond te snuffelen. Schrijf de datum 
alvast in uw agenda. De toegang is gratis.  

Verkopers opgelet
Wilt u 1 of meerdere fietsen of accessoires 
verkopen? Wij zorgen ervoor. U hoeft tijdens 
de beurs niet aanwezig te zijn. U blijft ano-
niem en en u bepaalt zelf de prijs. Wij zetten 
daar echter nog 10% op voor het goede doel 
(die betaalt de klant) en 10% van uw op-
brengst gaat ook naar een Hoogeloonse ver-
eniging. Het enige wat u verder moet doen is 
uw fiets(en) en/of accessoires inleveren op 
zondag 10 april tussen 09.00 en 11.00 uur en 
tussen 16.00 en 16.30 uur het geld (of in het 
slechtste geval uw fiets) weer ophalen. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar Anke, 
tel. 06-53604342 of Yvonne, tel. 06-54650991 
of mailen: fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl

Zondag 10 april tweedehands-
fietsenbeurs  in Hoogeloon

BLADEL - Wil jij op dé makkelijkste manier 
bijdragen aan een duurzamere wereld en 
een focus op zaken die er echt toe doen? Wil 
je meer rust ervaren in je huis en in je hoofd? 
Tijdens deze interactieve lezing gaan we in 
op de invloed van spullen op je leven. 

Hoe werken spullen vóór of juist tegen je. Hoe 
ga je aan de slag met ontspullen en krijg je 
steeds meer ruimte voor ervaringen en be-
levingen. Deze avond wordt verzorgd door 
Susan Quirijnen, sinds een aantal jaren actief 
tegen de wegwerpwereld. Zij vertelt over haar 
zoektocht naar een rustiger leven dat niet om 
spullen draait. Na deze avond heb jij in beeld 
hoe je uit de wegwerpwereld kan stappen en 
welke dingen je morgen kunt doen om hier-
mee aan de slag te gaan.

De lezing vindt plaats op woensdag 16 maart 
om 20.00 uur in de Bibliotheek in Bladel. Deel-
nemen is gratis. Je kunt je aanmelden via: 

www.bibliotheekdekempen.nl

Lezing ‘Stap uit de 
wegwerpwereld’ bij 
Bibliotheek Bladel

BLADEL - Het klinkt zo eenvoudig: ‘gren-
zen stellen’ en ‘nee zeggen’. We weten alle-
maal dat het belangrijk is maar in de prak-
tijk blijkt het vaak o zo lastig. Hoe stel je 
grenzen en hoe zeg je nee zonder je schul-
dig te voelen of in een conflict terecht te 
komen? En hoe doe je dat als mantelzor-
ger, als je voor je naaste zorgt en waarin 
je steeds verder in die zorgfunctie rolt?  
Op welk moment wordt het te veel en waar 
liggen je grenzen eigenlijk? 

Het is ook heel goed mogelijk dat je die gren-
zen steeds een beetje verder verschuift, naar 
gelang de situatie verergert. Hoe houd je dan 
een goede balans met alle andere rollen die 
je vervult?

Op 12 april 2022 gaan we daar samen mee 
aan de slag. Je krijgt informatie over grenzen 
stellen, maar ook handvatten hoe je hiermee 
anders om kunt gaan. Er is ruimte voor eigen 
inbreng, het stellen van vragen en het uitwis-
selen van ervaringen. We starten om 13.30 
uur en zullen de workshop uiterlijk om 16.30 
uur afronden. Adres: Kloostertuin 2 in Bladel. 
Deelname is gratis.

Aanmelden voor deze workshop is verplicht 
en kan per mail t/m 7 april 2022 aan Ivonne  
Megens: imegens@welzijndekempen.nl. 
Deze workshop is een samenwerking met 
GGzE en Cordaad Welzijn.

Workshop 
‘Grenzen 
Stellen’ voor 
mantelzorgers
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Lokale politiek is meer 
dan je denkt
Weet jij wat de gemeente doet? Uit een enquête die 1Vandaag laatst hield onder hun 
respondenten blijkt dat ongeveer 60% van de mensen niet zo goed of helemaal niet 
weet wat de gemeenteraad en het bestuur in hun woonplaats hebben gedaan. Dat 
is jammer. Juist de lokale politiek gaat over zaken die heel dichtbij ons als inwoners  
liggen. 

Er bestaat een beeld dat veel van wat lokaal wordt beslist, wordt bepaald door de Haagse  
regels. Deels is dat natuurlijk zo, maar vaak gaat de lokale politiek over hele andere zaken. 
Van woningen voor starters tot het ondersteunen van mantelzorgers en vrijwilligers: de 
gemeente gaat erover! Wij hopen de politiek weer dichtbij de inwoner te brengen en  
mensen enthousiast te maken. Met onze kandidatenlijst, die maar liefst 50 mensen telt, 
beginnen we alvast goed. 

Onze partij is in 2005 opgericht met als belangrijkste doelstelling om het openluchtzwem-
bad in Bladel open te houden. Helaas is dit toen niet gelukt, maar we zetten ons nog steeds 
keihard in om een nieuw binnenzwembad en een buitenzwemvoorziening te creëren voor 
de hele gemeente! Inmiddels kunnen we wel stellen dat we een transformatie hebben 
doorgemaakt van ‘protestpartij’ naar een volwaardige partij die zich richt op de hele  
gemeente. Omdat we geen binding hebben met een landelijke partij, kunnen we onze 
eigen koers bepalen. We zijn ambitieus in onze plannen, maar ook realistisch.

De kloof tussen politiek en inwoner is helaas nog niet zo makkelijk gedicht. Wij willen 
graag dat inwoners zich weer betrokken voelen bij hun buurt, dorp en gemeente. Het is 
daarom belangrijk dat de gemeente zich inzet om inwoners te ondersteunen op allerlei 
vlakken. Inwoners hebben soms moeite om bijvoorbeeld de juiste weg te vinden met een 
hulpvraag. We zetten ons daarom in voor een ‘sociaal huis’, één plek waar alle inwoners 
van jong tot oud terechtkunnen met hun hulpvraag. Daarmee spelen we in op de behoefte 
van onze inwoners.

Ook mensen die zich inzetten voor een ander, door bijvoorbeeld vrijwilligerswerk of  
mantelzorg, moeten door de gemeente gezien en gehoord worden. Zij zijn echt onmisbaar, 
maar hebben een zware taak. In Bladel hebben we al een mantelzorgondersteuner die de 
nodige ondersteuning biedt. Als het aan ons ligt gaat dit door. We willen daarnaast inzetten 
op initiatieven die een adempauze voor mantelzorgers bieden. 

Het is in de mooiste gemeente van de Kempen goed leven. De financiën zijn goed op orde 
en er komt veel moois aan, zoals de MFA in Hapert en de ontwikkelingen bij de Egyptische 
Poort. Ga je samen met ons voor een nog betere gemeente Bladel? Stem dan 16 maart lijst 
2, Bladel Transparant!

Lisa Coolen (lijst 2, nr. 3)
Nicole Bohncke (lijst 2, nr. 8)

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

KEMPENLAND

* Voor al uw nieuwbouwwerken
* Renovatiewerken
* Onderhoudswerken
* Project-ontwikkeling
* Machinale timmerwerken

onder komo-keur

BLADEL - Op woensdag 23 maart is er 
een Bonte Middag voor alle senioren van 
Bladel met een muzikale bingo, gepresen-
teerd door Kees Bos, in Cultureel Centrum 
Den Herd, Emmaplein 4 in Bladel. De en-
tree is gratis.

De muzikale bingo werkt niet met getallen, 
maar met liedjes. Nederlandstalige liedjes 
omdat het voor iedereen een feestje moet 
zijn. 

De bingomaster (Kees Bos) laat liedjes horen. 
Als u een liedje hoort dat op uw kaart staat, 
dan streept u dat door. Een vol rijtje, bingo! 
Net als bij een gewone bingo. Alleen veel ge-
zelliger want je mag uit volle borst meezin-
gen. Bovendien loopt er een presentator rond 
die veel grappen op de zaal loslaat. Kees Bos 
won in 1976 het vooraanstaande cabaretfesti-
val ‘Cameretten’.

Programma

-  13.30-14.00 uur: zaal open (koffie/thee met 
koekje).

- 14.00-14.45 uur: muzikale bingo.
-  14.45-15.15 uur: pauze (consumptie voor 

eigen rekening).
- 15.15-16.00 uur: muzikale bingo.
- 16.00 uur: afsluiting.

Bonte Middag 
voor alle 
senioren 
van Bladel

Zaterdag 5 maart 
reikte wethouder 
Maarten Maas 
tijdens het jubila-
rissenconcert van 
Muziekvereniging 

Concordia de Cultuurprijs aan hen uit. De 
prijs stamde al uit 2019 en zou eigenlijk wor-
den uitgereikt tijdens het gala in 2020. Van-
wege de coronamaatregelen kon deze niet 
doorgaan. Voor de muziekvereniging was 
het fijn om na lange tijd weer een groots 
optreden te verzorgen. En voor ons als ge-
meente natuurlijk een mooie gelegenheid 
om de prijs uit te reiken! 

In 2019 bestond Muziekvereniging Concor-
dia 100 jaar. Dit werd groots gevierd met een 
aansprekend programma. De vereniging richt 
zich niet meer op concoursen, maar ontplooit 
zich op muzikaal gebied. In 2019 organiseer-
den zij (en/of namen zij deel aan) de Mae-
stro-avond, Reusel in the Mix (samen met de 
50-jarige atletiekvereniging AVR’69), herden-
kingsconcert The Armed Man, 3 kirre 11 (car-
navalsparty), Concordia Century Concert, 
Muziek Matinee, Koningsdag, Winterfeesten, 
Dodenherdenking en gevraagde aubades.

Muziekvereniging Concordia is door de jury 
tot winnaar uitgeroepen, omdat zij op hoog 
niveau gepresteerd heeft. De vereniging weet 
een groot publiek te enthousiasmeren en jon-
geren te stimuleren zich te ontwikkelen met 
de initiatieven Locos en Toekomstmuziek. De 
vereniging maakt diverse muziekstijlen en 
-soorten toegankelijk voor jong en oud. Bij-
zonder is dat zij verbinding zoekt binnen de 
gemeenschap, zoals met atletiekvereniging 
AVR’69.

Andere genomineerden 
In totaal waren vier verenigingen genomi-
neerd voor de Cultuurprijs. Alle vier leverden 
zij een belangrijke culturele bijdrage aan de 
gemeenschap. Dat waarderen wij enorm! De 
drie andere genomineerden waren:
-  Zangvereniging Music to Move uit Hulsel. 

Op initiatief van hen werd Kinderkoor Pop-
up opgericht. Kinderen uit Hulsel en Hooge 
Mierde hebben al enkele mooie optredens 
gegeven.

-  Stichting ’t Schouw brengt al twintig jaar 
een aansprekend en gevarieerd programma 
aan Reuselse en Mierdse inwoners én daar-
buiten. De stichting werkt samen met het 
onderwijs en jongerenorganisaties.

-  Vrijwilligersgroep Reusel 75 jaar bevrijd, 
waaronder initiatiefnemer Heemkunde 
Werkgroep Reusel, zette zich (samen met 
andere werkgroepen) in voor een hoog-
staande en waardige herdenking in 2019. 
De vrijwilligers hebben heeft het historisch 
en sociaal-culturele erfgoed voor heel veel 
mensen van Reusel-De Mierden én ver 
daarbuiten toegankelijk gemaakt. Met de 
oorlogsrevue en het herdenkingsconcert 
‘The Armed Man’ is de historie voor jong en 
oud weer bewust gemaakt.

Uitreiking Cultuurprijs aan 
Muziekvereniging Concordia
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#1 #2 #3 #4 #5

Veiligheid
Zonder veiligheid geen vrijheid.

Zwembad
Een multifunctioneel zwembad waarbij 
zowel sportverenigingen terecht kunnen, 
als families, jeugd en volwassenen.

MFA’s
Een gezonde exploitatie staat voorop, met 
een professioneel programma, bioscoop 
en ondersteunende horeca.

Bereikbaarheid
Het is belangrijk dat het openbaar vervoer 
en de (snel-)fietsverbindingen van goede 
kwaliteit zijn. Goede verbindingen tussen 
de gemeente Bladel en de regio.

Woningbouw
Wij willen dat er voldoende nieuwe huizen 
bijgebouwd gaan worden zodat iedereen, 
van jong tot ouder, betaalbaar in onze 
gemeente kan (blijven) wonen. 

Bladel is goed, wordt beter!

ER OP UIT

LAGE MIERDE - Op 17 oktober vorig jaar 
begon een groot avontuur voor een en-
thousiaste groep nieuwe muzikanten. Ze 
gingen de uitdaging aan om een blaas- of 
slagwerkinstrument te leren spelen. 

Drie muziekverenigingen maakten deze kans 
mogelijk: Omnia Lage Mierde, Caecilia Ves-
sem en De Vriendschap Middelbeers. Naar 
voorbeeld van het Friese succesvolle concept 
Nij Talint Orkest ontstond Primo Passo, een 
orkest met 33 muzikanten.

Primo Passo repeteerde onder de inspireren-
de leiding van Vera Hofman. Van ‘geluid krij-
gen uit het instrument’ tot samen meerstem-
mige muziek spelen. Een geweldige prestatie! 

De muzikanten kunnen niet wachten om dat 
ook aan het publiek te laten horen. Daarom 
maken we er op zaterdagavond 19 maart een 
muziekfeest van. ’s Avonds om 20.00 uur in 
De Ster, De Houtert 6 in Lage Mierde, geven 
de muzikanten van Primo Passo hun aller-
eerste concert. Ook de drie organiserende 
verenigingen zullen dan gezamenlijk acte de 
présence geven. Het leuke is dat het orkest 
na het concert niet stopt. De muzikanten zijn 
zo enthousiast geworden dat ze gewoon niet 
meer kunnen en willen stoppen. Ze hebben 
een nieuwe hobby ontdekt.

Iedereen is van harte welkom in gemeen-
schapshuis De Ster om te beleven dat ieder-
een het talent heeft om muziek te maken!

Eindconcert Primo 
Passo in De Ster

HOOGE MIERDE - Op zaterdag 19 maart, 
om 20.30 uur, komt Martijn Kardol met zijn 
voorstelling ‘De Situatie’ naar De Schakel, 
De Stad 5 in Hooge Mierde.

Dames en heren, we zitten met een situatie. 
En situaties moeten worden opgelost. Maar 
hoe? En door wie? Is er iemand in de zaal 
die zich geroepen voelt om de situatie aan te 
pakken? Of ben ik dat zelf? En wat is eigenlijk 
die hele situatie waar we het over hebben? 
En wie is er verantwoordelijk voor? Is er ie-
mand die dit kan oplossen? 

Martijn Kardol werd met zijn programma 
‘Bang’ genomineerd voor Neerlands Hoop. 
‘De Situatie’ is zijn derde cabaretprogramma 
en gaat over het bezweren van een crisis in 
je leven. In zijn geheel eigen stijl haalt Martijn 
allerlei herkenbare en hilarische situaties aan. 
Want of het nu gaat om het leren omgaan met 
een pandemie en een dreigende klimaatcrisis 
of het samen met je vriendin moeten beslis-
sen wat er wordt gekeken op Netflix, iedere 
crisis heeft zijn impact.

In de voorverkoop bedraagt de toegangsprijs 
€ 16,-. Op de avond van de voorstelling be-
taalt u aan de kassa € 18,-. Toegangskaarten 
voor deze voorstelling zijn te reserveren via 
www.tschouw.nl. Indien u niet over internet 
beschikt kunt u uw kaarten ook telefonisch 
reserveren bij ’t Schouw (0497-712090) of op 
de avond van de voorstelling kopen aan de 
kassa in De Schakel (vanaf 20.00 uur).

Voorstelling 
‘De Situatie’ van 
Martijn Kardol te 
zien in De Schakel

WESTERHOVEN - Toneelclub Westerhoven 
en Vocalgroup Stringz staan samen op de 
planken in de dolkomische productie ‘Club 
Koetsie Koe’. U bent uitgenodigd voor een 
avondje amusement en variété, in een zin-
derende nachtclub.

Maak kennis met veel artiesten, die staan te 
popelen om hun acts te vertonen. Het is een 
dolle boel op het podium, maar u krijgt ook 
een kijkje achter de schermen, waar de chaos 
nog veel groter is. Deze verrassende voorstel-
ling – vol humor en met live zang – mag u 
niet missen! ‘Club Koetsie Koe’ is geschreven 
door Mart Moors, geregisseerd door Louis 
Baeten, en staat onder muzikale leiding van 
Riet Heesterbeek.

De voorstelling wordt gespeeld op 2, 8, 9, 15 
en 16 april in De Buitengaander, Dorpstraat 
9 in Westerhoven. Aanvangstijd: 20.00 uur. 
Vanaf zaterdag 12 maart kunt u kaartjes be-
stellen via info@toneelwesterhoven.nl. De 
toegangsprijs is € 10,- per kaartje. Toegang is 
mogelijk volgens de dan geldende regels van 
het RIVM.

Dolkomische voor-
stelling ‘Club Koetsie 
Koe’ te zien in 
De Buitengaander
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Nog voordat de band Unified te 
zien zal zijn tijdens het Open Pius Podium  
op 26 maart, moet eerst een competitie  
worden gewonnen: The Orion Music 
Awards 2022. Veertien bands van mid-
delbare scholen die aangesloten zijn bij 
Orion, strijden om de eerste plaats. De 
band uit Bladel is bijzonder omdat het een 
mix is van leerlingen van het Praktijkon-
derwijs en vwo. PC55 ging luisteren tij-
dens de opnames voor het OPP.

Het beste eruit halen
Wat opvalt is de uitstraling van de band;  
de zes leerlingen stralen, ze hebben er zin 
in. En niet geheel onbelangrijk: het klinkt 
nog lekker ook. Gekozen is voor het num-
mer ‘Don’t start now’ van Dua Lipa. Er is 
veel gerepeteerd en onder begeleiding van 
docent Chris van de Vijfeijke is het beste in 
de leerlingen naar boven gehaald. “Ze zullen 
wel zeggen dat ik streng ben”, vertelt Chris. 
“Maar dat is om een reden. Ik zie aan een 
leerling of er meer in zit en dat probeer ik 
eruit te halen. Ik zie dat ze het kunnen en 
het is prachtig om dat dan terug te zien op 
het podium. Ik heb met ze afgesproken dat 
ze het bij mij aangeven als ik teveel van ze 
vraag en tot nu toe heb ik niks gehoord.” 
Lotje, Krisje, Bo, Noor, Joep en Casper be-
vestigen het verhaal. “Al zou ik nu natuurlijk 
niet zeggen dat hij streng is, hij staat erbij”, 
lacht Noor.

Contact met publiek
Chris nam het initiatief voor de band. “Het 
was tijdens de Open Dag van het Pius X dat 
ik Krisje en Lotje hoorde zingen. Dat klonk zó 
goed, dat ik meteen het idee had dat zij onze 
school moesten vertegenwoordigen op de 
Orion Music Awards. Toen hoefde er alleen 
nog een bandje bij. Dat werden Bo, Casper, 
Noor en Joep. Allemaal ‘losse’ muzikanten 
met talent.” Casper vult aan: “Ik zit met Joep 

in de band No Silence, en met de andere 
muzikanten klikt het goed. We hebben ont-
zettend veel gerepeteerd maar dat doen we 
met plezier. Ik heb al wel een beetje podium- 
ervaring maar toch blijft het spannend.”  
Negenhonderd plaatsen in het Parktheater  
die waarschijnlijk allemaal bezet zullen zijn. 
“Dat is natuurlijk extra gaaf”, vindt Bo. “Vol-
gens mij is dat het mooiste als je muziek 
maakt, direct contact met een publiek.”

Muziek verbindt
Muziek verbindt, is een veelgehoorde uit-
spraak. “Unified is het levende bewijs dat 
dat klopt”, meent Chris. “Als je samen muziek 
maakt, vallen alle anderen dingen weg. Het 
maakt niet uit of je heel goed kunt leren of 
er wat meer moeite mee hebt. Muziek komt 
uit je ziel en daar is geen niveau aan te kop-
pelen. Dat heb je of dat heb je niet. Deze zes 
mensen hebben het. Mooi hè?” Chris staat 
te stralen, ook al omdat de opname voor het 
OPP net zo goed is gegaan. “We moesten 
drie keer opnieuw beginnen”, legt zangeres 
Chrisje uit. “Niet omdat het niet goed ging 
maar omdat de techniek precies goed moet 
zijn. Het voelde wel goed hoor om op het 
podium bij Podium10 te mogen staan. Nu is 
er geen publiek maar toch moeten we het 
beste uit onszelf halen. We willen op het 
OPP ook goed voor de dag komen.”

Trots
Dat drummer Joep dezelfde achternaam 
heeft als de bandcoach is niet toevallig: 
vader en zoon. Daar zal thuis wel extra gere-
peteerd zijn. “Nee hoor”, verzekert Joep. “Ik 
volg geen les bij mijn vader. Dat werkt niet 
zo goed.” Chris kan er gelukkig om lachen. 
“Hij heeft een heel goeie leraar maar dat 
ben ik niet voor hem. We kunnen heel goed 
samen muziek maken maar lesgeven tussen  
ouder en kind is nét iets anders. Ik ben  
supertrots als ik hem in deze band zie maar 
op alle andere bandleden net zo goed, daar-
in maak ik geen verschil.”

Parktheater
De bandleden hebben een rondleiding 
gehad door het Parktheater waar op 17 
maart de wedstrijd plaats zal vinden. “Goed 
om van te voren een keer gekeken te heb-
ben”, vindt Noor. “We hebben nu gezien hoe 
groot die zaal is. En al een beetje gevoeld 
hoe het op het podium is. Het was nu hele-
maal leeg, straks zijn er lichten, instrumen-
ten en muzikanten. We hebben er zó’n zin in.” 
Dat het een wedstrijd is, zit Chris niet hele-
maal lekker. “Ik snap het wel maar tegelijker-
tijd: muziek is geen wedstrijd. Iedereen doet 
waar hij of zij aardigheid in heeft, het is ei-
genlijk raar om dat met elkaar te vergelijken. 
Maar goed, het is nu eenmaal zo, we gaan 
ervoor en hopen natuurlijk de eerste prijs 
mee naar Bladel te nemen.” Wat die prijs is? 
“Geen idee eigenlijk”, zeggen de bandleden. 

Chris moet hen het antwoord ook schuldig 
blijven. “Soms is het een geldbedrag, soms 
een opnamedag in een studio.” Volgens de 
bandleden klinkt het allemaal goed: “Alles 
is goed, en de échte hoofdprijs hebben we 
toch al binnen: we mogen met meneer van 
de Vijfeijke na afloop naar de Mac.” Mooier 
kan het leven van een tiener soms niet wor-
den.

Erbij zijn?
Er is per deelnemende school een klein 
aantal kaarten beschikbaar voor The Orion 
Music Awards. Wil je er bij zijn op 17 maart, 
informeer even bij het Pius X-College of er 
nog een plekje vrij is. Dat kan door een mail-
tje te sturen naar 

info@piusx-college.nl

Muziek is niveau-overschrijdend
Unified namens Pius X-College op Orion Music Awards op 17 maart in Parktheater

Nieuwe skylines

Markt 4

Zondag 10 april 
vanaf 10.00 uur 

overdekte 
rommelmarkt 
in Hoogeloon

MUZIKAAL

Chris: “Als je samen muziek maakt, vallen alle anderen dingen weg. Het maakt niet uit of je heel goed kunt leren of er 
wat meer moeite mee hebt. Muziek komt uit je ziel en daar is geen niveau aan te koppelen. Dat heb je of dat heb je niet. 
Deze zes mensen hebben het. Mooi hè?”  Foto: Max Kneefel.
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27 maart 2022
11:00 - 16:00
De Gouden Leeuw
Vessem
Gratis toegang

Ontdek 
onze 

nieuwe
voorjaars
collectie

Nieuwstraat 8  Eersel     tel. 0497 - 55 69 96    WWW.SPURKE.NL

nieuwenieuwe
voorjaarsvoorjaarsvoorjaarsvoorjaarsvoorjaars
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Juwel koudwater aquarium met verlichting, 
filter, onderkast steentjes en planten, H 35 cm, 
Br. 80 cm, inhoud ± 100 liter. 
Tel. 06-42825460.

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

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

Baby-wipstoeltje met staande speelgoedrekje, 
kunststof. Samen € 10,-. Tel. 06-44194888.

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 l.m. velgen, 16 inch, steek 4*108, br. 6.5J ET25 
TREZ 3SA25, voor Citroen/Peugeot.
Tel. 06-57548083.

Nieuwe, complete boxspring, 90x200, met 
matras en bescherming, 16 cm. € 150,-. Foto’s 
op verzoek. Tel. en app 06-51005062.

Winterbanden op stalen velg, 4-gaats, van 
Peugeot 5008, 215/55 R16, profiel 5 mm. 
Vraagprijs: € 100,-. Tel. 06-11864880.

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

2 stellingen met samen 10 aflegbladen, van 40 x 
80 x 180 cm hoog, hout. € 10,- p/st. 
Tel. 06-49507923.

Verf, 8 blikken van 1 ltr., kleurlak chocolade-
bruin, zijdemat, met water verdunbaar. 
€ 10,- p/blik. Tel. 06-49507923.

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

Etna magnetron-oven, draaiplateau. Inh. 25 ltr. 
h. 30, br. 50, d. 40, tijdelijk gebruikt, z.g.a.n. 
€ 80,00. Tel. 06-22297428.

Voor- en achterbumper met onderdelen voor 
Peugeot 307, nieuw, € 75,-. Tel. 06-15575024.

Professionele benzinetanks, 5 liter, 3 stuks, 
i.g.st. Tel. 06-54657531.

Phaff 85 naaimachine, oud model, werkt nog 
goed. Buggy, merk Quinny, inklapbaar.
Tel. 06-15575024.

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

Rolgordijn voor Velux dakraam, i.g.st. Br. 115.5 
cm. Tel. 06-54657531.

Nieuwe herenhorloge met Romeinse cijfers. 
2 herenbroeken met riem. € 20,- p.st. of samen 
€ 35,-. Tel. 06-15575024.

Belinea kleurenmonitor, 23 inch, VGA. 
Tel. 06-49507923.

TakoFold niet/vouwmachine voor brochures. 
A3 en A4 plano en tussenliggende formaten.
2 nietjes in 1-gang. Tel. 06-49507923.

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

4 Michelin Agilis camperbanden op stalen 
velgen, 215 70 15, 7 mm profiel, voor camper of 
bestelwagen, van Fiat Ducato, € 250,-. 
Tel. 013-5092579.

Ultrasoon reinigingsapparaat in doos voor b.v. 
sieraden, DVD’s, kleine onderdelen, z.g.a.n. 
Tijden instelbaar. € 20,-. Tel. 06-49507923.

Hoekbank, 260x310 cm, in redelijke staat.
€ 25,00. Tel. 06-51374993.

3x boortapmachines, puntlasmachine, Tig 
lasapparaat, schaafmachine (metaal, oud). 
Opvouwbare fiets, z.g.a.n. Tel. 06-13947904.

Bureautje/werktafel, houtmotief, 59x151 cm,
h. 77 cm. € 15,00. Tel. 0497-592164.

Douchekraan, nieuw in doos, 1-greeps 
mengkraan, compleet met rosetten. € 25,-. 
Tel. 06-49507923.

Philips haardroogkap met standaard, € 10,00. 
Tel. 06-50871195.

2 pers. lucht-logeermatras, 200x140x12, merk 
Freetime, z.g.s. € 7,50. Tel. 06-83891093.

Hometrainer, merk: Juncker Fitness. € 50,00.
Tel. 06-23358361.

Div. puzzels: Goliath, € 3,- p/st. Van Haasteren, 
€ 7,-. Ruilen kan ook. Tel. 06-30614535.

Velda fonteinpomp super 1000, wateropbrengst 
1050 l/h, € 23,-. Tel. 0497-643599.

2 metalen statief ventilators, merk: Tristar, 
in hoogte verstelbaar: 91-128 cm, 3 instelbare 
standen, nieuw in doos. € 45,- per stuk. 
Ook apart te koop. Tel. 06-23314222. 

GEZOCHT: Interieurverzorgster voor 3-4 uur 
per 2 weken in Netersel. Whatsapp of bel:
06-51829916.

GEZOCHT: CPO vereniging! Naast Jongeren 
in Nood en Locatievereniging is er in Bladel 
blijkbaar nog een 3e CPO vereniging. 
Contactpersoon? Tel. 06-50238084.

GEZOCHT: Poetshulp voor 3 uur per 2 weken 
in Hooge Mierde. Dag en tijd bespreekbaar. 
Tel. 06-11801722.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 1 
ochtend of middag (4 uur) per maand voor 
de werkzaamheden die voor mij lichamelijk 
te zwaar zijn. Ramen wassen, douche en 
toilet poetsen, dweilen, deuren en deurposten 
aflappen, stofzuigen, en/of wat naar eigen 
inzicht nodig is. Ik woon in Casteren. 
Vergoeding en invulling van de werktijd in 
overleg overeen te komen. Ben jij degene die 
ervoor wil zorgen dat ik langer zelfstandig 
kan blijven wonen? Laat het me weten via 
j.geerts860@upcmail.nl

VERLOREN: Zilveren horloge/armband op 
maandag 21 februari in Reusel of Bladel.
Tel. 06-31003782.

GRATIS AF TE HALEN: Gebruikte Waalformaat 
klinkers, 20 x 5 x 6 cm (lxbxh), ± 10 m2.
Tel. 06-20375612.

GRATIS AF TE HALEN: 2-zits bankje, als nieuw, 
kleur taupe, strak model. Tel. 0497-386363.

GRATIS AF HALEN: Hoek-zitbank, ook te 
gebruiken als slaapbank, verstelbare arm-
leuning en hoofdsteunen, kleur grijs.
Tel. 06-25319332.

GRATIS AF TE HALEN: 2-zits bankstel, 
bordeauxrood, afm. 85x170 en een hoekbank, 
antraciet, 3- en 2-zits, afm. 290x220x80.
Info: 06-51516571.

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

GEVRAAGD: Oude computer of tv, in omg. van 
Bladel, kom gratis ophalen, mag incompleet 
zijn. Tel. 0497-387001.

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: Oude reclameborden, platen 
voorwerpen. Materiaal: emaille, hout, karton, 
aardewerk. Tel. 06-40211690.

GRATIS MEELTJE
Plaats ook een gratis meeltje. Het is tot 
20 woorden gratis! Opgeven via www.pc55.nl. 
Vergeet niet om het meeltje weer af te melden 
indien plaatsing niet meer nodig is.

AMERIKAANSE SIGNS
Nostalgische stalen wandborden in retro stijl.
Verschillende thema’s. Vanaf € 10,95.
www.signs-usa.nl

 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

TE KOOP

GEVRAAGD

GEZOCHT

VERLOREN

GRATIS

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

PC55...PC55...bijnabijna
iedere week iedere week 
op de mat!op de mat!

Goed om te weten!

Bezorgklacht?
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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.

Petrusklepel
De Nederlandse zalige, Titus Brandsma, 
wordt op zondag 15 mei in Rome heilig-
verklaard. Er is een wonder erkend op zijn 
voorspraak, in Amerika. Een pater karmeliet 
(zoals Titus dat zelf ook was) is in 2004 op 
medisch onverklaarbare wijze genezen van 
huidkanker. In twee regels heb ik nu al drie 
landen genoemd. Dat is mooi in het katho-
lieke geloof; dat we een wereldwijde kerk 
zijn. Grenzen vervagen door de eenheid van 
het geloof. In deze spannende tijden mogen 
we de voorspraak van Titus Brandsma ook 
aanroepen voor de vrede in Oekraïne. Hijzelf 
wist wat onderdrukking was, maar zijn geloof 
bleef overeind. Dat geldt ook voor Sint Jozef. 
Maart is de Jozefmaand. Op 18 maart vieren 
we een feestelijke Mis om 19.00 uur in Bladel, 
ter ere van St. Jozef. Daarna (20.00 uur) is 
in het zaaltje de informatieavond voor de 
parochiereis naar Keulen. Welkom!

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 12 maart
16.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                  Biechtgelegenheid
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Kruisweg
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

2e Zondag in de 
Veertigdagentijd
Zondag 13 maart
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Maandag 14 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 15 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 16 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, Bijbeluurtje

St. Patrick
Donderdag 17 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsdienst

Vrijdag 18 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
19.00 uur: Bladel, Kerk, Hoogfeest van H. Jozef
20.00 uur: Bladel, Kerk, infoavond 
                  parochiereis naar Keulen

Vooravond
Zaterdag 19 maart
16.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                  Biechtgelegenheid
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Kruisweg
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

3e Zondag in de 
Veertigdagentijd
Zondag 20 maart
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref
13.00 uur: Bladel, Kerk, doopviering: Aimy, 
                 Sebas en Izabella van Vessem

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 19 en 20 maart)

Bladel zaterdag:
- Voor een snel einde aan de oorlog 
  in Oekraïne 

Bladel zondag:
- Piet van Avendonks 
  (vw. zijn verjaardag nms. Jo, kinderen, 
  kleinkinderen en Puk)
- Frans Maandonks en overleden familieleden
- Voor een respectvolle behandeling van alle 
  werknemers op voorspraak van St. Jozef 
  (beschermheilige van de werkenden) 
  namens FNV-leden Bladel

Casteren:
- Sjan Castelijns en Drika Schippers

Hapert:
- Toke Bierens en Vriendin (f)
- Henk Straatman en 
  Gerrie Straatman-Beelen

Hoogeloon:
- Janus Smolders (vw. verjaardag)

Mededelingen:
-  In de Veertigdagentijd bidden we in Bladel 

de kruisweg op zaterdagen om 17.00 uur. De 
biechtgelegenheid is vervroegd naar 16.30 
uur. 

-  Op woensdag, om 19.30 uur, is er een bijbel-
uurtje in Bladel. We bekijken elke woens-
dag, tot aan de Goede Week, de nieuwe 
Jezusfilm ‘The Chosen’. 

-  In de Vastentijd wordt er op de 2e, 4e en 6e 
zondag gecollecteerd voor ons Veertigda-
gentijd-project: de Dovenschool in Uganda.

-  Vrijdag 18 maart is in Bladel de informatie-
avond voor de parochiereis naar Keulen. We 
vieren om 19.00 uur de vooravondmis van 
St. Jozef en vanaf 20.00 uur gaat de avond 
op feestelijke wijze verder in het zaaltje. U 
krijgt alles te horen over het programma, de 
kosten en de voorbereiding. We hopen dat 
ook jonge gezinnen interesse hebben.

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.)

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

2e Zondag van de Vasten
Zaterdag 12 maart
16.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 13 maart
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Herman Swaanen
- Jan Jansen en Marie Jansen-Maas 
  en Janus Jansen
- John Jansen
- Hennie Janssen en overleden ouders 
  Jac Janssen en Greet Janssen-Vosters
- Riek Vermue-de Laat (nms. KBO Hulsel)
- Jan Lavrijsen en Jo Lavrijsen-Ansems 
  en Frans Lavrijsen
- Overleden ouders Van Limpt-Kaethoven 
  en overleden kinderen
- Corrie Koolen-Tegenbosch en Sjef Koolen
- Peter van Loon
- Harrie en Truus van den Borne-van Limpt

Vrijdag 18 maart
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Mien Hendrikx-Lavrijssen

3e Zondag van de Vasten
Zaterdag 19 maart
16.00 uur: Eucharistieviering
- Henk Souwen (vw. jaargetijde)

Zondag 20 maart
09.30 uur: Eucharistieviering
- Truus van Deursen-van Herk 
  en Sjef van Deursen
- Tina van Gestel-Boers en Kees van Gestel
- Peer Maas en Nelleke Maas-van Herk
- Willy Coppens
- Lies van Gool-van Gompel
- Overl. leden Stille Omgang Amsterdam, 
  afdeling Lage Mierde en Hulsel

Mededelingen:
-  I.v.m. een terugval van de pastoor  met 

zijn arm/schouder gaan de missen door-
deweeks nog niet door. Alleen op vrijdag 
19.00 uur (d’n Aachterum), zaterdag 16.00 
uur en zondag 09.30 uur.

-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 
Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. 
Graag houdbare producten. Alvast harte-
lijk dank!

-  In het weekend van 12 en 13 maart is er 
een extra collecte voor Oekraïne. Wij 
bevelen deze collecte bij u aan!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 13 maart: 10.00 uur. Ds. R. Wijkhuizen uit Helmond
Zondag 20 maart: 10.00 uur. Dhr. L. Wijbenga (kerk. werker) uit Veldhoven
Zondag 27 maart: 10.00 uur. Ds. C. Mondt uit Eindhoven

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

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 13 maart: 10.00 uur. Kempendienst in Bergeijk, ds. M.J. Kreeft uit Eersel
Zondag 20 maart: 10.00 uur. Ds. P. Verschoor uit Helmond
Zondag 27 maart: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries

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

Zondag 20 maart: 10.00 uur. Dhr. L. Wijbenga (kerk. werker) uit Veldhoven
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Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

Ook als u een (uitvaart)verzekering 
heeft kunt u ons inschakelen.

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

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Dorpstraat 25A - 5575 AE Luyksgestel 
www.uitvaartbegeleiding-kempenland.nl 

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

INFORMATIEF

Maandag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  09.30 uur-11.30 uur: bestuursvergadering
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
   13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Dinsdag:          07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafnamedienst Regio Eindhoven
   09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
   13.30 uur-16.30 uur: spreekuur Welzijn de Kempen 
   13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken

Woensdag:       07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafnamedienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  10.00 uur-15.00 uur: dagopvang d’r tussen uit 
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
   19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaart, biljarten

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  09.30 uur-10.30 uur: cursus Klik en Tik door bibliotheek
  09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t kwetternest 
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
   13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules
   13.30 uur-16.30 uur: bridgen 
   13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken  
  
Vrijdag:            07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafnamedienst Regio Eindhoven
   09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
   13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
  
Alleen als u een doorverwijzing en een afspraak hebt gemaakt met de bloedafnamedienst kunt 
u deze post bezoeken.

Voor meer informatie kunt u ook 
onze websites bezoeken

www.kloostertuin-hapert.nl
& 

www.kbohapert.nl

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG
14 MAART

T/M
VRIJDAG 

18 MAART

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen hartelijk bedanken voor uw medeleven, 
aanwezigheid, lieve woorden en kaarten, die wij na het overlijden hebben 

mogen ontvangen van onze pa, opa en superopa

Sjef Merckx 

Speciale dank aan 
huisarts Yvonne Robben, Dr. Marthe Paats van het Erasmus MC, 

Fysiotherapeut Lisa van den Borne, Pastoor Harm Schilder, 
Anja van Lierop en Uitvaartbegeleiding Kempenland.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen Merckx

DANKBETUIGING

Glimlach omdat je haar hebt gekend

Annie Driessen – Sterke  
juff rouw Annie

* 27 juli 1928         Hapert         ✝ 27 januari 2022

Kort voor haar heengaan zei ze dat een mooi leven had gehad en 
vroeg ons iedereen daarvoor te bedanken. Dat geldt zeker ook voor de 

medewerkers van de Buurtzorg die er mede voor hebben gezorgd 
dat ze tot op het laatst thuis kon wonen.

Met de hulp van Susanne Groeneveld hebben we mooi en 
passend afscheid kunnen nemen van onze tante. Dank voor de warme 

reacties die we na haar overlijden mochten ontvangen.

Zij is voor altijd in ons hart.

Familie Sterke
Carol Iding

KEMPEN - Praktische ondersteuning 
nodig? Een luisterend oor of advies? Wel-
zijn de Kempen is er in Bladel, Reusel-De 
Mierden, Eersel, Bergeijk en Waalre voor 
jong, ouder, mantelzorgers en buurtbe-
woners. Dit verandert niet, maar wel de 
naam. Voortaan heet de welzijnsorganisa-
tie Cordaad Welzijn.

De wortels van Welzijn de Kempen voeren 
terug tot het gecoördineerd ouderenwerk uit 
1977, het GOW. Naarmate de jaren verstreken 
veranderden de behoeftes van inwoners en 
ontvouwde een steeds bredere welzijnsorga-
nisatie. In 2018 organiseerde de welzijnsorga-
nisatie een prijsvraag rond een nieuwe naam. 

Daar kwam ‘Wél! Welzijn de Kempen’ uit.
In juli 2020 is Welzijn de Kempen gefuseerd 
met Cordaad Welzijn, een welzijnsorganisatie 

die al actief was in Veldhoven, Valkenswaard, 
Heeze-Leende en Cranendonck. Om tijdens 
de coronaperiode goed vindbaar te blijven, is 
de naam Welzijn de Kempen aangehouden. 
Wel hebben beide organisaties een geza-
menlijke huisstijl en nieuw logo gekregen.

Nu alle activiteiten weer mogen plaatsvinden 
en medewerkers te zien zijn op straat, is het 
tijd om als één gezicht naar buiten te treden. 
Daarom heet de gehele organisatie vanaf 
vandaag Stichting Cordaad Welzijn. 

Een andere naam, maar wel met vertrouw-
de gezichten en service. Gewoon dichtbij en 
zonder poespas. 

Meer weten? Kijk op 

www.cordaadwelzijn.nl

Welzijn de Kempen wordt Cordaad Welzijn
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