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HOOGELOON-HAPERT - Op 9 april orga-
niseren de Trappistenduvels uit Hooge-
loon-Hapert en omgeving een mountain-
biketocht met een nadruk op de derde 
helft: de bike-bier-burgertocht.

Sinds enkele jaren groeit het aantal toerfiet-
sers op de zondagmorgen enorm. Groepjes 
op de weg of met de mountainbike, iedereen 
in de weer om de zweetdruppels op het voor-
hoofd te krijgen. Daaronder ook de mannen 
van de Bosduvels uit Hoogeloon-Hapert met 
als thuisbasis café ’t Pleintje in Hapert. Als 
ze daar na een tocht bij hun favoriete trap-
pist uit zaten te hijgen, zagen ze daar ook 
vaak de Trappistenbikers zitten. Bij tochten 
zoals Scherpenheuvel-Hapert werd er extra 
getraind, maar veel verder dan 100 kilometer 
kwamen ze zelden. 

Met het naderen van de Vrijthof-Vrijthof 
Bikechallenge besloten ze hun krachten te 
bundelen tot Trappistduvels en met 22 deel-
nemers zijn ze daarin een sterk team. Om hun 
ondersteuning verder vorm te geven organi-
seren ze op zaterdag 9 april een eigen tocht, 
waarbij de derde helft meteen bij de inschrij-
ving opgesloten zit. 

Er wordt met de mountainbike een mountain-
biketocht van 42 kilometer, met aansluitend 
een afterparty in café ‘t Pleintje, Kerkstraat 51 
in Hapert, gereden. Iedereen die dat wil kan 
deelnemen voor een all-in prijs van € 35,- voor 

de tocht en de afterparty. Omdat er ook nog 
een grote loterij aan de afterparty verbonden 
is verwachten ze een behoorlijk saldo over te 
houden, dat ze toevoegen aan hun sponsor-
bijdrage in de Vrijthof-Vrijthof Bikechallenge

Rene Claassen van de oorspronkelijke Bos-
duvels wil er zich voor inzetten om de voor-
bereidende tocht goed te laten verlopen. “Als 
ik beweeg en ga fietsen voel ik me lekker. 
Maar er zijn mensen die dat door ziekte niet 
kunnen, daarom zetten wij ons vaak in voor 
een goed doel. Eerder was dat KiKa en de 
ziekte ALS, nu is dat het KWF met de Vrijthof-
Vrijthof Bikechallenge van 23 april.”

Ook Gerard Verdonschot van de oorspron-
kelijke Trappistenbikers ziet de combinatie 
van bike-bier-burgers wel zitten. “Wat is er 
lekkerder dan na een inspanning in de ‘derde 
helft’ na te kaarten. Gewoon met het fiets-
kloff ie nog aan. We maken de activiteit van 
9 april laagdrempelig, zodat iedereen deel 
kan nemen. Het spreekt voor zich dat wij zelf 
de tocht ook gebruiken in de voorbereiding 
op de challenge van 23 april, want dan krijgen 
we ruim 150 kilometer voor de kiezen.” 

Voor deelname aan de bike-bier-burgertocht 
van 9 april kan er aangemeld worden via de 
website van de Trappistenduvels: 

www.bosduvelsclassic.nl

Mountainbiketocht met als 
derde helft: bike-bier-burgers VESSEM - Omdat het vorige optreden een 

uitverkocht huis opleverde; een tribute-
herkansing voor fans van deze nog steeds 
populaire rockgroep. Hits als ‘Bad Moon 
Rising’, ‘Proud Mary’, ‘Have You Ever Seen 
The Rain’ en ‘Down On The Corner’ weet 
iedereen nog zeer te waarderen. 

Hoewel fans ooit hoopten op een reünie zal 
die er nooit meer komen omdat bandlid Tom 
Fogerty is overleden. Gelukkig hebben we 
de CC Revival, een tributeband uit België die 

sinds 2005 nog steeds in dezelfde samenstel-
ling speelt. De gelijkenis is als twee druppels 
water en een jonge John Fogerty zal voor je 
ogen verschijnen als was het 1969. Deze for-
matie brengt het legendarische geluid van 
hun idolen weer terug in D’n Boogerd en 
staat garant voor een echte trip ‘Down Me-
mory Lane’. Op zondagmiddag 27 maart om 
14.30 uur in gemeenschapshuis D’n Boogerd, 
Servatiusstraat 6 in Vessem. Kaarten kos-
ten € 15,- en te bestellen via het e-mailadres 
tributebands@dnboogerd.nl

Creedence Clearwater Revival tribute
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Gazonmest met kalk

3-in-1 voeding, kalk en 
plantversterker in 
1 korrel

Diverse maten 
verkrijgbaar

NU 15% kortinnNU 15% kortinn

Madelief
Voorjaarsbloeier
€ 1,49

4 voor
                 € 5,-

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   

acties geldig van
18-03 t/m 24-03-2022

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Lentekriebels
Volop violen, primula’s 

& vaste planten

Leeuwarder Nieuwsblad - 1938

IN DE KEMPEN

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

BLADEL - Eindelijk mochten we de ouders, 
opa’s en oma’s weer verwelkomen in onze 
school. Dat daar behoefte aan was, konden 
ze op basisschool De Sleutelaar vorige week 
meteen merken. Ouders, opa’s en oma’s van 
de kinderen uit groep 1-2 kwamen massaal 
naar de première van ‘Feest in Sprookjes-
land’. Een sprookje gemaakt door de kinde-
ren zelf tijdens het thema sprookjes. 

De kinderen hadden zes weken gewerkt bin-
nen dit thema en allerlei activiteiten gedaan, 
als luisteren naar de verschillende sprook-
jes, sprookjes naspelen, sprookjes tekenen, 
sprookjesfiguren kleien, werken en op be-
zoek gaan in de bioscoop en het theater en 

het maken van poppenkastvoorstellingen. 

Samen maakten de kinderen van groep 1-2 
hun eigen sprookje, wat ze met hulp van 
green screen-techniek verfilmd hadden. De 
première van deze film was in de speelzaal 
op school en ouders, opa’s en oma’s waren 
de gasten. De leerlingen hadden alles zelf in 
goede banen geleid. De gasten lieten hun jas 
ophangen, kochten een kaartje bij de kassa, 
bekeken de kunstwerken van de kinderen, 
kochten wat eten en drinken voor tijdens de 
voorstelling en zochten hun eigen stoelnum-
mer. Dit alles dus onder begeleiding van de 
kinderen uit groep 1-2. Wat waren ze trots, de 
kinderen, de gasten en de juff en!

Eindelijk weer ouders welkom 
op school bij De Sleutelaar

CASTEREN - Na twee jaar is afgelopen 
zaterdag eindelijk de opvolger van Prins 
Frèète Kiep bekendgemaakt tijdens het 
Prinsenbal in het Bollemepperspaleis in 
Casteren.

Richard Kuijpers zal in 2022 de scepter gaan 
zwaaien over het Bollemeppersgat als Prins 
Cliff  dun Urste met aan zijn zijde adjudant 
Mark Verberne.

Richard is 51 jaar en woonachtig in Casteren, 
samen met zijn vrouw Wendy en hun twee 
kinderen Jarno en Gido. In het dagelijks leven 
is hij eigenaar van Kuijpers Glas & Kitwerk. 
Richard is een fanatieke carnavalsvierder. 

Vanaf zijn jeugd heeft hij vele optochten gelo-
pen, waarvan de meesten met vriendengroep 
De Dagschotels. Verder is hij nog actief voet-
baller bij de ‘jeugd’ van 45+, gaat graag in zijn 
Amerikaanse oldtimer een stukje rijden en is 
groot liefhebber van de Formule 1.

Prins Cliff  dun Urste zal samen met zijn Prin-
ses Wendy, zijn adjudant Mark en adjudants-
vrouw Hannie van de (Paas)carnavalsdagen 
in het Bollemeppersgat ongetwijfeld weer 
één groot dorpsfeest maken!

Prins Cliff  dun Urste regeert 
over het Bollemeppersgat

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB
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Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284
Oude Provincialeweg 58

T/M ZA. 26 MAART

ABDIJ BROOD
Naar aloud recept, 

‘grijs brood’ met vaste structuur 
en karakteristieke smaak.

Op de vloer gebakken, 
als grote ronde vorm. 

Van € 3,00   

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

Alleen indien gehaald in winkel

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

EERSEL - Tijdens 
onze ledenverga-
dering van 12 maart 
2022 mochten wij een 
drietal jubilarissen in 
de bloemetjes zetten. 
Allereerst Herman 
ten Brink uit Veld-
hoven met 45 jubile-

um-jaren en Cor Waterschoot uit Hooge-
loon met 40 jubileum-jaren. Zo’n lange tijd 
lid zegt nogal wat. Herman en Cor bedankt 
voor jullie trouwe lidmaatschap.

Daarnaast het 25-jarig jubileum van Ton 
Spanjers uit Hapert. Ton is reeds 25 jaar 
voorzitter/penningmeester van onze club. 
We kunnen altijd op hem rekenen en voor De 

Dobbers staat hij altijd klaar. Daarom willen 
wij Ton speciaal bedanken namens alle Dob-
bers voor zijn tomeloze inzet de afgelopen 25 
jaar. We hopen dat onze samenwerking nog 
lang mag duren.

Herman, Cor en Ton gefeliciteerd met jul-
lie jubilea! Wij hopen dat er nog vele mooie 
jaren in goede gezondheid en met veel ple-
zier mogen volgen bij onze vereniging. We 
kunnen niet zonder mensen als jullie.

Wij vinden het belangrijk dat er een vereni-
ging is zoals de onze. Daarom zijn nieuwe 
leden, die om wat voor reden dan ook, lekker 
warm water nodig hebben om te revalideren 
of om gewoon in beweging te blijven, van 
harte welkom.

3 jubilarissen bij Revalidatie Zwem- 
en Sportvereniging De Dobbers

V.l.n.r.: Herman ten Brink, Cor Waterschoot en Ton Spanjers

REUSEL - Het is dit jaar 40 jaar geleden 
dat in de vier zesde klassen van de Maria-
school, de Plonderijenschool en de Sint 
Jozefschool in Reusel elke dag 122 kinder-
handen en -hoofden aan het rekenen, te-
kenen en schrijven waren. Voor iedereen 
die in dat schooljaar 1981-1982 als school-
verlater op één van de lagere scholen in 
Reusel zat, organiseren wij – 2 jaar nadat 
het volgens de traditie had gemoeten – 
een reünie. 

Deze gaat plaatsvinden op vrijdag 24 juni 
2022. De avond start om 20.30 uur. Na het 
ophalen van waarschijnlijk héél veel herin-
neringen sluiten we om 02.00 uur af. Plaats 
van handeling is De Valk, Wilhelminalaan 48 
in Reusel. De plek waar een aantal jaren later 
voor velen van ons het uitgaansleven begon.

En die herinneringen zijn er. De landkaart 
tegen de muur. De goudvis in de kom. Zitten 
aan de ongemakkelijke houten tafeltjes en 
stoelen. Tussen de middag lekker eff e naar 
huis voor een boterham en een snoepje en 
dan snel weer terug. We hadden nog geen 
smartphone, social media of 24-uurs eco-
nomie. We gingen knikkeren, hinkelen of 
tikkertje doen in het speelkwartier en af en 
toe was er die schalkse blik naar het liefste 
meisje of de stoerste jongen. We voetbal-
den bij Reusel Sport of speelden korfbal bij 
Rosolo en na school speelden we samen bij 
iemand thuis of in een speeltuin ergens in 
de wijk.

Meld je aan!
Wat is er van iedereen geworden? How’s 
life? Nog in de buurt of inmiddels ver weg 
van Reusel? Zoveel vragen zullen er zijn 

als je je oud-klasgenoten weer ziet. Dit is 
dé kans om je antwoorden te krijgen. Op-
geven kan door een mail te sturen naar 
schoolverlatersreusel1982@outlook.com. 

Let op: zonder aanmelding (en betaling) 
vooraf kun je niet op de reünie worden toe-
gelaten. Na je aanmelding krijg je snel een 
bevestigingsmail. Later ontvang je meer in-
formatie over de kosten en het programma 
en vragen we je mogelijk om nog wat extra 
informatie. Als je niet kunt (of wilt) komen, 
dan vinden we het fijn om toch een berichtje 
te ontvangen. Dan hoeven we ook niet ver-
der te zoeken, mochten we je nog niet ge-
vonden hebben.

Zoekt u mee?
De organisatie is al enige tijd bezig om met 
iedereen in contact te komen. De namen 
kennen we inmiddels. Maar we hebben nog 
niet iedereen gevonden en hopen van harte 
dat dit artikel daar aan bijdraagt. Aan alle le-
zers vragen we dan ook: kent u iemand die 
in het schooljaar 1981-1982 in de zesde klas 
van de Mariaschool, de Plonderijenschool 
of de Sint Jozefschool in Reusel zat? Wilt 
u hem/haar dan wijzen op deze reünie en 
vragen zich via schoolverlatersreusel1982@
outlook.com bij ons (aan) te melden? Onze 
dank is groot! 

We verheugen ons er op zo veel mogelijk 
klasgenoten uit die tijd te zien en te spreken.

Namens de organisatie, 

Jürgen van Veldhoven en 
Esther Biemans-Peeters

Reünie schoolverlaters 
lagere scholen Reusel 81-82
Datum: vrijdag 24 juni
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SLAAPCOMFORT
C O M P L E E T  S L A P E N

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
OVERGORDIJNEN 
EN INBETWEENS

Trendy en eigentijds                                   

Gratis
gemeten, gemaakt 

én geplaatst.

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

EERSEL - Het komende paasweekend ver-
rijst in gemeenschapshuis d’n Boogerd 
in Vessem de expositie van de Vessemse 
fotoclub Lucifer. Er is onder andere werk te 
zien van de Eerselse Conny Klessens.

Als heel Nederland de geboorte van Jezus 
viert, opent op Tweede Kerstdag traditiege-
trouw de jaarlijkse expositie van de Vessem-
se fotoclub Lucifer. Vorig jaar moest de club 
op de valreep verstek laten gaan maar dit jaar 
verrijst de expositie. In het Paasweekend, van 
16 tot en met 18 april, zijn de deuren van ge-
meenschapshuis d’n Boogerd geopend voor 
de gratis toegankelijke tentoonstelling. 

Fotoclub Lucifer bestaat volgend jaar vijftig 
jaar. De club telt op dit moment twaalf leden 
met elk een eigen manier van fotograferen en 
elk hun favoriete onderwerpen. Portret, straat 
fotografie, artistiek en abstract werk waar 
meerdere foto’s tot een beeld zijn gecompo-
neerd, en zelfs antieke collodion fotografie 
behoren tot het portfolio van de club. Eén van 
de leden is Conny Klessens die een heel eigen 
stijl heeft ontwikkeld in de tijd dat ze lid is van 
de club. Voor haar is fotografie een middel om 
met mensen in contact te komen, maar ook 
een manier om zichzelf uit te drukken.

“Mijn eerste camera was een Minolta die ik 
kreeg vlak nadat ik getrouwd was. Ik vond 
fotograferen best wel leuk en ik begon het 
steeds leuker te vinden. Ik heb een aantal cur-
sussen gevolgd om mezelf daarin te verbete-
ren. De cursus die ik bij het CKE heb gevolgd 
vond ik het beste, daar heb ik echt leren kij-
ken. Het gaat niet zozeer om de techniek maar 
vooral om het kijken en het zien. Wat ik dan 
zie? Ik let vooral op details. Ik hou van por-
tretten van mensen met gezichten die door 
het leven getekend zijn, met veel haar, rimpels 
en groeven. Ik vind het vooral leuk mensen te 
fotograferen, mensen in hun eigen omgeving, 
niet geposeerd maar gewoon mensen die met 
hun gewone dingen bezig zijn. Soms komen 
mensen naar me toe met een suggestie om 
bepaalde mensen te fotograferen. Daar neem 
ik uitgebreid de tijd voor. Ik wil contact maken 

met mensen, meestal begint dat gewoon met 
wat buurten bij een bakkie koff ie. Ik heb dan 
nog niet eens een camera bij me, gaandeweg 
komen er meer ontmoetingen, we gaan samen 
wat dingen doen en ik maak gaandeweg wat 
foto’s. En zo krijg je hele pure foto’s die het ver-
haal vertellen van mensen in hun eigen ver-
trouwde leefomgeving. Laatst waren we met 
wat mensen van de fotoclub naar een expo-
sitie van Alec Soth geweest in het Helmonds 
Museum. Geweldig! Die stijl van fotografie 
spreekt me enorm aan. Maar ik hou ook van 
portretten van mensen met gezichten die door 
het leven getekend zijn, met veel haar, rimpels 
en groeven. En dan in zwartwit met sterke 
contrasten en schaduwen. Prachtig! Ik ben nu 
zo’n acht jaar lid van Fotoclub Lucifer. Het is 
leuk om je foto’s te laten zien en soms is het 
leuk om te horen wat andere fotografen ervan 
vinden, soms moet je even tandenknarsen. 
Hun commentaar moet niet te lief zijn want 
anders leer je er niks van. Bij Lucifer leer je 
veel. Verder gaan we met een aantal fotogra-
fen regelmatig op pad om een tentoonstelling 
te bezoeken.”

De expositie van Fotoclub Lucifer opent op 
zaterdag 16 april om 14.00 uur in gemeen-
schapshuis D’n Boogerd aan de Servatius-
straat 6 in Vessem. Daarna is de tentoonstel-
ling op Eerste en Tweede Paasdag van 13.00 
tot 17.00 uur te bezichtigen. De fotografen zijn 
present voor een praatje bij het plaatje. 

De fotoclub telt nu twaalf leden en nieuwe 
leden zijn welkom. Kom naar de expositie en 
praat met de leden om te kijken of het iets 
voor u is! Ook kunt u contact opnemen via: 

www.fotoclublucifer.nl

Fotoclub Lucifer exposeert tijdens 
Paasweekend in d’n Boogerd

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

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!

BLADEL - De schilderijen die in de Flori-
aan en Huize Kempenland in Bladel han-
gen, blijven tot eind april 2022 hangen. Het 
werk is veelzijdig en bestaat o.a. uit acryl-
verf, potlood, pen, pastel en grafisch werk.

Enkele werken zijn vervangen door ander 
werk wat er nog niet eerder heeft gehangen. 
Ook nu nog geeft het een goed beeld van 
waar Monique en Margriet mee bezig zijn. 

Wekelijks komen zij met nog andere dames 
bij elkaar om aan dit creatieve proces te wer-
ken.

Nu nog steeds een mooie gelegenheid om tij-
dens een dagelijkse wandeling eens binnen 
te lopen. In de Floriaan is er de mogelijkheid 
een kopje koff ie te drinken. Huize Kempen-
land en de Floriaan zijn dagelijks open van 
09.00 tot 18.00 uur.

Expositie van Monique Mutsaers en 
Margriet Princen is verlengd

INFORMATIEF

In memoriam

Wim Spijker 
CDA-er in hart en nieren

Op 9 maart ontvingen wij het droevige bericht dat Wim 
Spijker, nog altijd een actief en betrokken lid van CDA 
Bladel, overleden is. Wim was een bekend persoon voor 
veel inwoners in Bladel, vanwege zijn inzet bij allerlei 
maatschappelijke zaken. Ouderenzorg, RSZK, WMO, 
peuterspeelzaalwerk, maar ook financieel regelwerk, 
was bij hem in goede handen. Zijn fysieke handicap was 
voor hem nooit een belemmering. Met zijn tomeloze 
inzet, zijn doorzettingsvermogen en zijn kritisch blik was 
hij een voorbeeld voor velen. Zijn Koninklijke Onder-
scheiding in 2009 was dan ook meer dan verdiend.

Wim was een echte KVP-er, later CDA-er en was jaren-
lang gemeenteraadslid en commissielid namens CDA 

Bladel. Hij hield van het debat en had een grote kennis en kunde op maatschappelijk en 
financieel gebied. Wim wist zijn weg wel te vinden in het gemeentehuis en daarbuiten. 
Hij kende iedereen en iedereen kende hem.

In verkiezingstijd, maar ook daarbuiten, droeg Wim met trots het 
CDA logo. Hij liet graag zien dat het CDA zijn partij was en was 
betrokken bij vrijwel alle activiteiten. Vanwege zijn verslechterde 
gezondheidstoestand kon hij twee weken geleden niet meer 
deelnemen aan de campagne-activiteiten van CDA Bladel. 
Dit viel hem zwaar. Een week voor de verkiezingen is Wim over-
leden. We gaan Wim als mens missen bij het CDA, maar zullen 
zoals Wim het altijd zei: “Blijven doorgaan!”  

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
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 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

Snel leverbaar
Ook online!

Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.

Zelf monteren.
Meer info in de winkel.

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

Shop
online
Ook op 
afspraak!

Shop
online
Ook op 
afspraak!
Ook op 
afspraak!
Ook op 

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

Geldig
t/m

31 mei  
2022

Jubileum deals
Uitschuif

tafel
Ottawa 

Stoel
Darwin 
div. kleuren

Jubileum deals

Tegen inlevering 
van deze advertentie 

VOORJAARS
KORTING

op tuinmeubelenParasol

vanaf
299

Loungeset

vanaf
899

BUITENgeWOON

Casa Blanca 
Verstelbare 

stoel

van 130cm tot 250cm 
130cm 199 
150cm 219
180cm 239

van 130cm tot 250cm 

Loungeset
Atlanta 

Loungeset
Montana 

1999

1899

Tuinbank
Teak Stoel

Darwin 
div. kleuren

329
299

599
549

vanaf
199

Loungeset
Ontario

1395
1199

1795

1575

Ronde tafel
Arezzo, ø150

619
579

Loungeset

1199
999

nu
129

Kings
tafel
keramischTampa

Stoel
vanaf

499119
99

VOORJAARS

Parasol
Riva,
3 kleuren
kantelbaar

Door Renate Pijnenburg

HOOGELOON - Op vrijdag 11 maart reikte 
Leo Brok uit Hoogeloon de eerste exem-
plaren van zijn nieuwste boek uit aan wet-
houder Van der Linden en Hugo Leijten, 
voorzitter van de Heemkundekring Pladella 
Villa. Het boek geeft een goed overzicht 
van archeologische activiteiten in een be-
paald gebied van onze gemeente. 

Fascinatie
Het boek ‘Archeologische gebeurtenissen 
tussen de waterlopen Geelrijt en Panrijt in 
Hoogeloon’ is niet het eerste boek dat Leo 
Brok geschreven heeft en als het aan hem 
ligt, zal het niet het laatste zijn. Van jongs af 
aan heeft Leo een fascinatie voor geschie-
denis en archeologie. “Het boeit me om te 
weten hoe mensen vroeger leefden”, zegt hij. 
“Onze streek kent zoveel historie, dat mogen 
we niet verloren laten gaan. Via de plaatse-
lijke heemkunde groepen kunnen we de ge-
schiedenis levend houden. Ik vind dat er een 
taak ligt om de jeugd te informeren en hun 
belangstelling te voeden.”

Voetlicht
Wethouder Van der Linden mocht het eerste 
exemplaar in ontvangst nemen. Hij kent Leo 
al jaren en memoreerde aan het feit dat Leo 
zelf jarenlang gemeentesecretaris is geweest. 
“Ik ken hem niet anders dan als deskundig 
en enthousiast mens, die zich vastbijt in een 
onderwerp als het hem interesseert. Hij weet 
als geen ander cultuurhistorie en archeologie 
voor het voetlicht te brengen en hij doet dat 
op een zeer toegankelijke manier. Eerdere 
boeken van hem heb ik ook gelezen en die 
kun je moeilijk wegleggen als je er eenmaal 

in begonnen bent. Voor dit boek geldt vast 
hetzelfde.”

Boek
Hugo Leijten voegt het boek met plezier toe 
aan de collectie van de Heemkundekring in 
Bladel. Als voorzitter heeft hij de taak op zich 
genomen om de geschiedenis van de streek 
te blijven vertellen en dit boek is daarvoor 
een uitstekend hulpmiddel. Wethouder Van 
der Linden had een mooie verrassing voor 

Leo, die de verkoop van het boek meteen 
een impuls geeft. “Alle negentien raadsleden 
die na de verkiezingen benoemd gaan wor-
den, krijgen zo’n boekje van mij. Ik hoop dat 
ze daarmee ook overtuigd worden van het 
belang van archeologie en het bewaren van 
de geschiedenis.” Wie niet gekozen is als ge-
meenteraadslid kan het boek, waarvoor Fried 
Waterschoot de lay-out heeft verzorgd, zelf 
kopen bij de TIP in Bladel of Bakkerij Jansen 
in Hoogeloon. Het boek kost € 7,50.

Warm pleidooi voor cultuurhistorie en archeologie
Leo Brok geeft boek uit en roept op om kennis en informatie te blijven delen

Van jongs af aan heeft Leo een fascinatie voor geschiedenis en archeologie. “Het boeit me om te weten hoe mensen 
vroeger leefden. Onze streek kent zoveel historie, dat mogen we niet verloren laten gaan. Via de plaatselijke heemkunde 
groepen kunnen we de geschiedenis levend houden. Ik vind dat er een taak ligt om de jeugd te informeren en hun 
belangstelling te voeden.”

IN DE KEMPEN

HAPERT - Ben jij ook 
al bezig met de voor-
bereidingen voor de 
paasbrunch? Wij zijn in 
ieder geval alvast be-
gonnen. Dit jaar openen 
we namelijk voor het 
eerst onze webshop met 

paaslekkernijen. Hier verkopen we aller-
lei lekkers, zoals chocolade-eitjes, paas-
stollen, gekookte eieren, gevulde koeken 
en chocolade haasjes. Bij elke bestelling 
steun je dan ook nog eens onze muziekver-
eniging. Hoe leuk is dat!

Wil jij een bestelling doen? Ga dan naar onze 
website en kies de producten die je wilt be-
stellen. Je mag zo veel bestellen als je wilt. Je 
hoeft je producten alleen maar in je mandje te 
stoppen, je gegevens achter te laten en online 
te betalen bij de bank. Je ontvangt een beves-
tiging op je e-mailadres. Hierna gaan wij voor 
je aan de slag. We verzamelen al je produc-
ten en we zorgen dat op zaterdag 9 april je 
bestelling klaar staat voor afhalen. Zo heb je 
al jouw boodschappen al een week voor het 
paasweekend in huis. Ophalen kan tussen 
10.00 en 13.00 uur in Den Tref in Hapert. Kies 
je er voor om te laten bezorgen? Dan komen 
we ook op 9 april tussen 10.00 en 13.00 uur 
thuis bij je langs. Let op: we bezorgen alleen 
in gemeente Bladel.

Ben je nu enthousiast geworden om te 
bestellen? Kijk dan eens op de webshop 
https://paasactie.kunst-adelt.nl en doe snel 
jouw bestelling. 

Kunst Adelt wenst je alvast fijne paasdagen!

Paasactie 
Muziekvereniging 
Kunst Adelt

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s
Batterijen
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WIJ ZOEKEN NIEUWE 
COLLEGA’S
SERVICE & MAINTENANCE ENGINEERS

ASSISTANT ACCOUNTANTASSISTANT ACCOUNTANT
MEER INFO? WWW.ENERGYST.NL

RENTALISOLUTIONSIFOR
POWER GENERATIONI&

TEMPERATUREICONTROL

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

HOUTMARKT VAN HAM

Houtmarkt van Ham is een timmerbedrijf in de  ruime zin van het woord.  
Wij maken machinale timmerwerken,  zoals kozijnen, deuren en trappen voor 
zowel aannemers als particulieren, maar ook allerhande andere producten 
van hout, zoals verpakkingskisten en machineonderdelen. In onze showroom  
verkopen wij deuren, plafonds, schuifkasten etc., die wij desgewenst bij de 
klant gaan monteren. 

Wij zijn op zoek naar:

Een ervaren 
werkplaatstimmerman

   

Wij bieden afwisselend werk in klein, gemotiveerd team en een goede beloning.

Heeft u interesse in bovenstaande vacature, neem dan contact op met 
Johan van Ham, e-mail: jvh@houtmarktvanham.nl

Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Schaapjes tellen hoeft Anneke 
Louwers uit Hapert nooit, het zijn er twaalf. 
Slapen doet ze als de beste want ze is elke 
dag buiten, bij de schaapjes met hond 
Snow, een border collie die het heerlijk 
vindt om met schapen te werken. De com-
mando’s zijn helder, een zachte roep van 
Anneke of een subtiele blaas op het fluitje 
en Snow schiet over het veld. PC55 mocht 
een middagje kijken.

Hobby
‘Anneke’s Weike’ staat er op het bordje bij de 
wei die Anneke huurt voor haar kudde Skud-
de-schapen. Een Noors ras dat het prima naar 
de zin heeft op het gras. Ze wachten dagelijks 
op Snow die ze precies krijgt waar hij ze heb-
ben wil, in de ‘pen’. Anneke begon negen jaar 
geleden met schapen drijven. “Ik had border 
collie Mike al, ging een keertje kijken bij een 
schapendrijver en was meteen verkocht; dat 
wilde ik ook gaan doen met mijn hondje dus 
ging ik op les. Twee jaar geleden kwam Snow 
erbij, een border collie uit een stamboom met 

een werklijn. Ik huurde onlangs een wei en 
kocht een paar schapen. Ik kan niet beginnen 
met uitleggen wat er zo leuk aan is: het buiten 
zijn, de schapen, het werken met de hond, ik 
kan niet kiezen. Het is een heel proces want 
de band tussen hond en herder moet goed 
zijn, de hond moet luisteren en begrijpen wat 
er van ‘m gevraagd wordt.” 

Commando’s
Snow snapt het. “Hij hoort perfect maar luis-
tert nog niet altijd goed”, lacht Anneke. Snow 
ligt op minimaal 25 meter van haar vandaan 
en ze zegt heel zachtjes ‘Away’, het comman-
do om rechtsom de kudde te rennen. Snow 
reageert direct, de schapen ook. Anneke 
glundert: “Het gaat niet altijd goed hoor, het 
is een constant leerproces voor ons beiden. 
‘Come by’ betekent dat de hond linksom 
moet en ‘Lie down’ is het signaal dat de hond 
moet stoppen met drijven. Vooral met dat 
laatste heeft Snow nog wat moeite. Hij is ook 
zo enthousiast, de ene dag gaat het beter dan 
de andere.”

Vrienden
Drie keer per week komen vrienden Gert en 
Arno op de wei. “We zijn geen trainers, ook 
geen vereniging; gewoon een vriendengroep 
die het leuk vindt om met de honden te wer-
ken”, legt Anneke uit. “We volgen soms wel 
lessen maar dat is niet hier, daarvoor gaan we 
naar een trainer.” Arno, baasje van Kynta, legt 
uit dat schapen drijven geen hondensport is. 
“Je zou het haast denken als je de honden 
zo ziet rennen”, lacht hij. “Schapen drijven 
valt onder ‘recreatie’, dat vind ik toepasselijk 
want het is pure ontspanning voor ons. Van 
oorsprong ben ik politiehondentrainer en nu 
weet ik dat dit een heel andere ‘tak van sport’ 
is, al is het dus geen sport. Wat je ook doet 
met honden, het begint bij respect tussen 
hond en baas; met dwang en agressie bereik 
je niks. Beloning en plezier maken dat een 
hond voor je wil werken. Met liefde en geduld 
kom je een heel eind.”

Energie 
Gert is er met Bo, zijn collie. “Ik ben ooit met 
deze hobby begonnen omdat mijn hond te-
veel energie had. Het zit in het ras om dan 
met schapen te gaan werken en dat vonden 
Bo en ik allebei zó leuk. Je ziet het aan mijn 
hond, als ik het signaal geef dat onze oefe-
ning klaar is, dan wil ze verder. Ze kan niet 
stoppen. Maar voor de schapen is het ook 
niet goed als ze steeds maar moeten blij-
ven lopen. Daarom doen we telkens een kort 
blokje en geven de schapen dan weer rust. 
Mijn hond kijkt jaloers naar de andere hon-
den als die aan de beurt zijn.” 

Wedstrijden
De vrienden nemen deel aan wedstrijden. “In 
de laagste klasse hoor”, legt Anneke uit. “We 
vinden het leuk om te kijken waar we staan 
maar we hoeven niet voor het hoogst haalba-
re. Sowieso ben je altijd afhankelijk van de ge-
moedstoestand van de hond. Ik heb wedstrij-
den gehad waarin ik daags voor de wedstrijd 
met Snow een perfect parcours aflegde. De 
dag van de wedstrijd waren we waarschijnlijk 
te gespannen en lukte niets. Dat geeft niet, ik 
heb toch een fijne dag gehad omdat ik met 
mijn hond was.”

Beloning
Tijdens het drijven is de hond gefocust op de 
baas, de schapen en de omgeving. De com-
mando’s zijn kort maar worden direct opge-
volgd. Als de oefening klaar is, komt de staart 
weer kwispelend omhoog. Arno: “Zo zie je dat 
de hond geconcentreerd is. Staart omlaag, 
nek uitgestoken, oren gespitst. Een groot ver-
schil met na de oefening wanneer ze door de 
wei dartelen en om een aai komen vragen. 
Dat is voor hun de beloning, we trainen ze 
niet met koekjes of snoepjes. ‘Goed zo!’ en 
een knuff el na afloop is beloning genoeg. “

Verrassing
De schapen staan ondertussen in de hoek 

van de wei te kijken of ze weer mogen. “We 
houden de schapen ook goed in de gaten”, 
legt Anneke uit. “Elke drie maanden komt 
er een dierenarts om ze na te kijken. Toen ik 
mijn  kudde kocht waren er drie schapen min-
der. Op een zekere dag belde ik in paniek de 
dierenarts. Ik dacht dat er eentje doodging. 
Voordat de dierenarts hier was, was het lam-
metje al geboren. Bleek ze minder ziek dan 
ik dacht. Er kwamen uiteindelijk drie rammen 
bij, die mogen blijven; ik heb ze laten castre-
ren om inteelt te voorkomen maar ik kan ze 
niet wegdoen. De rammen heb ik namen ge-
geven. Ze luisteren minder goed naar mij dan 
Snow maar ze doen gelukkig wel precies wat 
Snow wil.”

Rijkdom
Vol trots kijkt Anneke naar haar ‘rijkdom’. “Wat 
heeft een mens méér nodig dat dit?”, zucht ze. 
“Prachtig in de natuur, een strakblauwe lucht, 
een heerlijk voorjaarszonnetje en de liefste 
hond van de wereld bij je. Ik kan niets verzin-
nen dat me gelukkiger maakt.” Arno en Gert 
zijn het van harte met haar eens, lopen een 
laatste rondje met de hond en de schapen en 
gaan weer naar huis, waar Snow, Kynta en Bo 
de rest van de dag in hun mandje bij gaan lig-
gen komen. Precies volgens het laatste com-
mando ‘That’ll do’.

Staart omlaag, nek uitgestoken, 
oren gespitst
Anneke Louwers en haar hond Snow drijven 
schapen als hobby

Anneke begon negen jaar geleden met schapen drijven. “Ik had border collie Mike al, ging een keertje kijken bij een 
schapendrijver en was meteen verkocht; dat wilde ik ook gaan doen met mijn hondje dus ging ik op les. Twee jaar 
geleden kwam Snow erbij, een border collie uit een stamboom met een werklijn. Ik huurde onlangs een wei en kocht 
een paar schapen. Ik kan niet beginnen met uitleggen wat er zo leuk aan is: het buiten zijn, de schapen, het werken 
met de hond, ik kan niet kiezen.”

PASSIE
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FRANKEN
KLEDING
BESTAAT
150 JAAR

Met veel vreugde 
vieren wij dit jaar

ons jubileum.

Graag doen wij dit 
samen met jou!

Want wie jarig is, 
trakteert...

HET IS FEEST

KNOPEN KRASKAART

Franken-Kleding
Hof 25
5571CA, Bergeijk

Gratis parkeren
Meer dan 50 merken
Gratis vermaak service
 

Bij iedere aankoop vanaf €50,- 
in onze winkel ontvang je een 
Knopen KrasKaart.

Hiermee maak je kans op vele 
mooie prijzen waaronder een 
tegoedbon van €1500,-!

LIFE EDGE 
BOOMSTAMBLADEN

massief blad 5 cm massief blad 5 cm 

Match met poot 
naar keuze
vanaf 199

(hoek)bank
Div. maten/kleuren/stoffen. 

Elektrisch verstelbaar optioneel.
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Salontafel

vanaf
349

Vloerkleed
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Diana
Stoel 
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houtsoorten,

diverse maten

Getoonde tafel
240x100cm 

+ matrix

Loft 
Metalen 
boekenkast
Zelfmontage
boekenkast
Zelfmontage Mango 

tafel rond, 
incl.spinpoot

Ook ø120 
en ø140
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299

en ø140en ø140en ø140en ø140

ø150
399

Gratis plaid 
Bij aankoop van 
een bank op=op

Gratis plaid Gratis plaid Gratis plaid 
Bij aankoop van 

Gratis plaid 
Bij aankoop van 

Gratis plaid Gratis plaid 

TIP
Stinn

Salontafel
Set van 3 

369
189

Nobby
Set van 3 of los 
in 3 kleuren; 
antiek ash, 
zwart, goud.

p.st. 
vanaf
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Acties zijn geldig t/m 31 mei 2022 
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Guus
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Bekende gezichten voor beleggingsadvies
Pim Lavrijsen en Bas Simons van HIP Capital

Dit artikel is het eerste uit een serie van 5, 
waarin Pim Lavrijsen en Bas Simons de lezer 
meenemen in de wereld van vermogen en 
beleggen. Pim en Bas zijn beiden gepokt en 
gemazeld in de financiële wereld. Ze werk-
ten eerder langdurig voor verschillende 
banken en zijn sinds vorig jaar toegetreden 
als zelfstandig partner van HIP Capital 
beleggingsspecialisten. Vandaag staat in 
het teken van kennismaken. 

Pim woont in Bladel en heeft 25 ervaring in 
beleggingsadvisering, opgedaan bij verschil-
lende Rabobanken in het zuiden van het land. 
Als geboren en getogen Brabander combi-
neert hij vakmanschap, humor en vertrouwen 
op een prettige wijze. Zijn relativeringsver-
mogen en nuchtere kijk op het leven maken 
Pim een fijne gesprekspartner voor zijn 
relaties. Bas woont in Loon op Zand en is vrij-
wel zijn hele carrière al actief als zelfstandig 
ondernemer binnen de financiële dienstver-
lening. Bas is zeer toegankelijk, heeft een 
sterk gevoel voor rechtvaardigheid en stelt 
als gedreven specialist het belang van zijn 
klanten altijd centraal. 

Samen helpen Pim en Bas cliënten op een 
persoonlijke wijze om hun financiële doelen 

te behalen. Pim: “Wij vinden service en 
persoonlijke aandacht heel belangrijk, daar 
begint immers een goed vermogensadvies.” 
Een belegger moet vooral rustig blijven, goed 
analyseren en zich niet laten meeslepen door 
de waan van de dag. Het gaat om de lange-
re termijn en geduld. “En om plezier” vertelt 
Pim. “Het is een fascinerend vak en heel leuk 
om vanuit je kennis klanten te adviseren en te 
begeleiden naar een mooi rendement op hun 
vermogen.” Hij legt uit: “Ik vergelijk beleggen 
met de Tour de France. Je hoeft geen etappes 
te winnen om kampioen te worden. Grote 
uitglijders vermijden, dat kan bepalend zijn 
voor het behalen van de eindzege.” 

Vast aanspreekpunt, 
no nonsense

“Bij HIP Capital steken we ouderwetse service 
in een modern jasje” vertelt Bas. Vooral het 
persoonlijke contact met klanten en het bie-
den van goede service aan beleggers hebben 
de heren hoog in het vaandel staan. “Op een 
verantwoorde manier rendement maken en 
direct contact met je bekende vaste adviseur. 
Goede bereikbaarheid en service vinden wij 
vanzelfsprekend. Klanten krijgen onze mobiele 
nummers en kunnen ons ook ‘s avonds en in 
het weekend bereiken. Wij ervaren ons werk 
als hobby en vinden het fijn om altijd voor onze 
klanten klaar te staan.”

HIP Capital timmert flink aan de weg in Zuid-
oost-Nederland en heeft de afgelopen jaren 
een goede naam opgebouwd. Door persoon-
lijke aandacht en vakmanschap is HIP Capital 

met inmiddels zes vestigingen uitgegroeid 
tot hét alternatief voor beleggen bij de bank. 
Bas: “Los van het feit dat beleggen leuk is, is 
het tegenwoordig zelfs een must wanneer je 
niet wil interen op je vermogen. De negatieve 
rente is herkenbaar voor iedereen met geld 
op de bank. Je hebt met belasting te maken 
en de inflatie is hoog, dan is een verantwoord 
rendement echt nodig.”

“Voor Bas en mij was het altijd al wel dui-
delijk dat we ons eigen kantoor wilden star-
ten. Super dat dit nu een feit is.” zegt Pim. 

“We kennen elkaar goed en vullen elkaar 
echt aan. Zeker met het hechte team van HIP 
Capital achter ons. Ook voor klanten is 
dat fijn, je moet er als belegger op kunnen 
rekenen dat je met deskundige mensen te 
maken hebt. Want vertrouwen is het aller-
belangrijkste als het om geld gaat.”

Voor meer informatie: Kantoor Eindhoven 
Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven.

www.hipcapital.nl
Pim: 06-10 27 98 59 • Bas: 06-41 25 26 02 

Bas Simons (links) en Pim Lavrijsen (rechts). Tekst: HIP Capital. Foto: Oliver Verheij.
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Gekozen personen in een politieke functie 
vertegenwoordigen de mensen, hun ach-
terban. Die mening ben ik toegedaan. In 
de verkiezingstijd zijn zij die gekozen willen 
worden, het daar volkomen mee eens. 
De latere praktijk wil wel eens wat weer-
barstiger zijn. 

Ik ben geen politiek dier maar word toch 
erg boos toen is gebleken dat aangestelde 
formatieonderhandelaars Pieter Omtzigt 
wilde afserveren voor een functie waarin 
hij heel veel respect oogst bij ons electo-
raat. Waarom zo boos als je helemaal geen 
politieke aspiraties heb en ook nog op een 
heel andere partij heb gestemd dan die van 
Pieter? Ik voel ons niet serieus genomen. 
Wij, het Nederlandse volk, kiezen een per-
soon die in zijn eentje goed is voor vijf van 
de 150 stoelen. De personen die een aanzet 
voor een regering mogen creëren, hebben 
in hun agenda opgenomen dat een derge-
lijk persoon afgeserveerd moet worden. 
Met dergelijke personen kan een nieuwe 
regering blijkbaar niks mee. 

Al in de achttiende eeuw maakte mijnheer 
De Montesquieu  onze voorvaderen duide-
lijk dat democratie wordt bereikt door het 
scheiden van wetgevende, uitvoerende en 
rechterlijke macht. Het volk, wij dus, kiezen 
onze afgevaardigden om de wetgevende 
macht uit te voeren. Elke democratie om-
armt dit idee. Het begint allemaal met de 
ideeën van het volk over hoe het bestuurd 
wil worden. Dat kan voor de uitvoerende 
macht wel eens ingewikkeld zijn en dan zal 

er ‘gepolderd’ moeten worden. Maar om 
dan zo ver te gaan om een gekozene vooraf 
al weg te polderen, dat is voor mij een brug 
te ver. Gelukkig bemerk ik dat deze mening 
breed wordt gedeeld. 

Voor provinciale en plaatselijke politiek 
geldt natuurlijk hetzelfde. Ook daar worstelt 
de uitvoerende macht met het probleem 
van de wil van het volk. Een burgerinitia-
tief op plaatselijk niveau moet voor be-
stuurders toch een welkom geschenk zijn. 
Iets dat je moet koesteren ook al bespeur 
je voor je gemeente financiële problemen. 
Je kunt dan de oplossing zoeken door het 
initiatief terzijde te schuiven en geen alter-
natieven te bedenken voor het probleem 
financiën. Als je geen besparingen kunt 
vinden op ‘leuke’ zaken waarmee gemak-
kelijk te scoren is, dan moet je dat uitleg-
gen en je laat de door het volk gekozenen 
de keuze maken. Maar ja, dan is er bij de 
gekozenen ook nog het partijbelang en 
een dichtgetimmerd coalitieakkoord. Dan 
komen er scheurtjes in de democratische 
beginselen.

Het is langs de lijn gemakkelijk kritiek te 
geven zonder oplossingen aan te dragen; 
daarom dit nadenkertje. Wij, het volk, 
kiezen hun vertegenwoordigers in de wet-
gevende macht. Wij kiezen geen ministers, 
gedeputeerden en wethouders. Waarom 
zijn er dan gekozenen die al meteen 
bedanken voor hetgeen ze zijn gekozen 
en in de uitvoerende macht gaan werken? 
Daar heeft het volk ze toch niet voor 
gekozen. Als je op de lijst staat om gekozen 
te worden in een Tweede Kamer, Provin-
ciale Staten of Gemeenteraad kun je geen 
taak in de uitvoerende macht gaan uitoefe-
nen. Daarvoor ben je niet gekozen. Zou het 
dan zo zijn dat er meer mensen die denken 
en doen als Pieter Omtzigt het volk gaan 
vertegenwoordigen?

Dick Bos

Politiek

column

Ga je nu 
(eindelijk) 
lekker slapen?

5 tips voor een heerlijke nachtrust voor het hele gezin

Wat kan het toch lastig zijn als je kind ‘s avonds niet gewoon lekker gaat slapen. Als hij 
steeds weer uit bed komt en klaagt dat hij gewoon echt niet kan slapen. Je probeert dan van 
alles en dat lijkt dan te helpen, maar soms is dat helaas van korte duur. Dan begint het elke 
avond gewoon weer opnieuw. Je kunt dan in een vervelend patroon terecht komen waar je 
lastig uitkomt samen.

Als je dit herkent is het  de moeite waard om onderstaande tips eens te proberen:
1.  Zorg ervoor dat de dag rustig wordt afgesloten. De kans is groot dat je kind een ‘vol’ hoofd 

heeft ‘s avonds en daarom niet goed kan slapen. In plaats van nog op de iPad of tv te kijken 
kun je samen een spelletje of een fijne ontspanningsoefening doen (bijv. de boomoefening 
waar ik eerder over schreef, deze is ook terug te vinden op mijn website).

2.  Ook kleuren of even in een dagboek schrijven/tekenen kan je kind helpen om zijn drukke 
hoofd tot rust te brengen.

3.  Douchen voordat je kind naar bed gaat helpt ook om alle indrukken van de dag even af te 
spoelen en met een ‘schoon’ hoofd te kunnen slapen.

4.  Als je kind in bed ligt lees dan zelf nog even een ontspannend verhaaltje voor of masseer de 
benen en voeten van je kind, dat helpt ook om gedachten los te laten.

5.  Ga samen met je kind op zoek naar een fijne oefening die hij zelf kan doen in bed. Leer hem 
bijvoorbeeld zijn aandacht naar zijn buik te laten gaan door zijn hand erop te leggen en er 
dan een mooie kleur adem naar toe te laten gaan. Bij elke inademing kan je kind dan bijv. 
groene adem naar zijn buik laten stromen. Door de aandacht naar zijn buik te brengen wordt 
het in het hoofd van je kind vanzelf rustiger.

Vind je het fijn als ik een keer met je meedenk? Kom dan naar mijn Opvoedspreekuur op 
23 maart tussen 09:30 tot 10:30 uur. Je mag me natuurlijk ook bellen of mailen. 

Jolijn Monteiro

Psycholoog voor ouders, kind en gezin

Nieuwstraat 14 • Hapert • T. 06-23031558
www.jolijnmonteiro.nl

Op 28 maart starten de jaarlijkse Media 
Ukkie Dagen in het thema ‘Swipe stap 
sprong’. Een week lang aandacht voor 
media en jonge kinderen. De Bibliotheek 
heeft in de vestiging leuke activiteiten voor 
kinderen van 0-6 jaar en online een gratis 
webinar voor ouders en verzorgers.

Op vrijdag 25 maart organiseren we rondom 
het thema een gezellig uurtje in de biblio-

theek, voor (groot)ouders met jonge kin-
deren. We duiken in een boek en gaan aan 
de slag met een puzzel die door middel van 
augmented reality tot leven kan worden ge-
bracht. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taalgevoel, vergroot de woordenschat en 
draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. 
Maar bovenal is het heel leuk.

Reserveren voor deze activiteit
De toegang is gratis en vindt plaats bij Biblio-
theek Bladel op vrijdag 25 maart van 10.00  tot 
11.00 uur. De activiteit is geschikt voor jonge 
kinderen. Via de agenda op www.bibliotheek-
dekempen.nl kun je je aanmelden voor de 
activiteit. 

Webinar ‘Swipe Stap Sprong’
Worstel jij wel eens met het vinden van een 
goede balans als het gaat om de schermtijd 
van je kind? Je bent niet de enige! We duiken 
samen met Denise Bontje, specialist op het 
gebied van taal en mediaopvoeding, in het 
media-aanbod voor jonge kinderen. Je krijgt 
antwoord op vragen die je als ouder hierover 
kunt hebben. Ook gaan we in op een bewuste 
inzet van media en begeleiding van kinderen. 
Om je op weg te helpen krijg je ook Mediatips 
voor thuis mee. 

Het webinar is op maandagavond 28 maart 
om 20.00 uur. Deelnemen is gratis. Aanmel-
den kan via de agenda op de website van de 
Bibliotheek: 

www.bibliotheekdekempen.nl

Media Ukkie Dagen
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Dokter Frans Wasmann en 
zijn vrouw Marga 
stoppen na 27 jaar omwille van 
pensioengerechtigde leeftijd 
de huisartsenpraktijk

Lieve mensen,

Het was ons een eer en 
genoegen voor u te hebben 
mogen werken in onze praktijk.

Wij willen u in de gelegenheid
stellen om van elkaar afscheid 
te nemen en houden daarom 
een receptie in de Tipmast 

Met dokter Joey van Gemerden 
denken we een waardig en 
kundig opvolger gevonden te 
hebben en laten daarom met 
een gerust hart hem op hetzelfde 
adres, de praktijk voortzetten.

U bent welkom op de receptie 
die we houden in de Tipmast op

donderdagmiddag 31 maart 
van 15:00 tot 17:30 uur.

Adres: 
De Tipmast 48A, 
5531NG te Bladel

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

KEMPEN - Om de doelen van de energie-
transitie te bereiken en zoveel mogelijk 
mensen daarvoor in beweging te krijgen, 
werkt de vereniging KempenEnergie graag 
samen met ander organisaties. De sa-
menwerking met de 5 Kempengemeenten 
krijgt steeds meer gestalte en resulteert in 
het ondertekenen van overeenkomsten en 
het opstarten van projecten. Dat is bijvoor-
beeld aan de orde in Reusel-De Mierden en 
in Bergeijk. 

In Bergeijk zetten we op 21 mei 2022 samen 
met de gemeente onze schouders onder de 
organisatie van een spectaculaire editie van 
de Energie@Wonen Expo. Door corona een 
paar keer uitgesteld maar nu weer definitief 
op de agenda. Op de Energie@Wonen Expo 
kunnen inwoners en ondernemers uit de 
Kempen veel praktische informatie ophalen 
over welke maatregelen ze kunnen nemen 
om minder energie te gebruiken en duurza-
me energie op te wekken. Midden in het dorp 
op een sfeervol ingericht plein. Er zijn stands 

van bedrijven en diverse presentaties. Ook 
de kinderen kunnen spelenderwijs kennis 
maken met energie. Daarvoor is er een sa-
menwerking met de Ontdekfabriek in Eind-
hoven. Het belooft een leerzame zaterdag in 
mei te worden. In het verleden organiseerde 
de Rabobank ook dergelijk informatiedagen. 
Daarom heeft KempenEnergie ook met deze 
organisatie de samenwerking gezocht. We 
hebben afgesproken onze krachten te bunde-
len om samen nog meer mensen en bedrijven 
te bereiken. 

De Energie@Wonen Expo is een jaarlijks eve-
nement dat telkens in een andere Kempen-
gemeente georganiseerd gaat worden. Ter 
plaatse zoeken we dan ook weer de samen-
werking. In Bergeijk zijn we blij met het en-
thousiasme waarmee de horeca aan het Hof 
bereid is het evenement te faciliteren en van 
de nodige gezelligheid te voorzien. Noteer 
daarom 21 mei in de agenda. Meer informatie 
volgt en meedoen kan ook, mail naar info@
kempenenergie.nl.

KempenEnergie werkt samen aan 
Energie@Wonen Expo

 Zondag 10 april 
vanaf 10.00 uur 

overdekte 
rommelmarkt 
in Hoogeloon

HAPERT - Op woensdag 9 maart hebben 
wij weer mogen koken voor onze alleen-
staande ouderen in Hapert. Het was weer 
een groot succes! Onze gasten waren en-
thousiast en wij vonden het fijn om ieder-
een weer te zien. 

Elke tweede woensdag van de maand komen 
ruim vijftig alleenstaande 65-plussers uit 
Hapert in gemeenschapshuis Den Tref bij-
een om samen te genieten van een heerlijke 
maaltijd. 

Vindt u het ook gezellig om samen te eten 
of kent u iemand die dit ook leuk zou vinden 
en valt u binnen onze doelgroep, neem dan 
contact op met Ria van Dingenen, tel. 0497-
382703.

Samen aan Tafel 

BLADEL - Op woensdag 
23 maart organiseert het 
Kempisch Vrouwen Gilde 
de lezing ‘Maurits Escher’ 
in Den Herd.

Maurits Escher (1898-1972) werd geboren 
in Leeuwarden. Het land waar hij het liefste 
woonde was Italië. Zijn bekendste jaren, na 
de oorlog, bracht hij door in Baarn. Wie kent 
Escher niet? Vrijwel iedereen heeft zijn on-
mogelijke figuren wel eens gezien. Maar wie 
heeft echt goed gekeken? Tijdens deze lezing 
doorlopen we zijn carrière: startend met de 
vroege houtsneden aan de opleiding in Haar-
lem en de vele gesneden en lithografische 
landschappen in Zuid-Italië en Rome naar 
de fantasievoorstellingen vol herhalingen, 
metamorfosen en kringlopen. Ook besteden 
we aandacht aan de verschillende onderwer-
pen binnen Eschers werk en gaan vooral héél 
goed kijken. Een feest van herkenning én van 
verrassingen.

De lezing wordt verzorgd door Carla van Bree. 
Zij studeerde aan de Kunstacademie van Til-
burg en aan de universiteit van Utrecht. Ze 
geeft cursussen en lezingen aan volksuniver-
siteiten en verenigingen. Ook begeleidt ze 
groepen tijdens excursies. Haar vaste stand-
plaats is museum De Pont in Tilburg, waar ze 
werkt als rondleider.

Iedereen is van harte welkom bij deze avond-
lezing. De lezing is voor de leden van het 
Kempisch Vrouwen Gilde gratis. Aan andere 
belangstellenden vragen wij een bijdrage van 
€ 5,00 incl. kopje koff ie/thee. Graag aanmel-
den bij Nanny ’t Hart, tel. 06-11461609, uiterlijk 
22 maart. Vanaf 19.00 uur is er koff ie/thee en 
de lezing begint om 19.30 uur.

Lezing ‘Maurits Escher’ 
in CC Den Herd
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www.piusx-college.nl

De versoepelingen kwamen nét te laat om

het Open Pius Podium dit jaar live en met 

publiek door te laten gaan.

Alle voorbereidingen voor de uitzending via 

Pius X-TV Live waren genomen en dus zal op

26 maart vanaf 19.00 uur een keur aan 

opkomend talent te zien zijn in de huiskamers.

Of het nu live of via stream is, de deelnemende 

leerlingen van het Pius X-College hebben er

nét zo hard voor gerepeteerd.

Sinds hun aanmelding zijn bandjes gevormd, 

is muziek gezocht en zijn de muzikanten 

gecoacht door de muziekdocenten.

Leerlingen en oud-leerlingen nemen de 

techniek op zich om van de opnames een 

perfecte weergave te maken.

Live optreden met publiek is leuker,

maar de ervaring van op een podium staan,

professioneel te worden begeleid en 

uiteindelijk het muzikale resultaat te mogen 

delen met de wereld, is waar het om gaat bij 

het Open Pius Podium.

Dus: kijken!

Op 26 maart ga je via de link op de website 

naar de uitzending. 

Via stream te zien op

 26 maart vanaf 19.00 uur 

op Pius X-TV Live

ONLiNE

Onze 
muzikale 
talenten

ON STAGE!
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Bakkerstraat 10, Reusel,  Tel. (0497) 62 00 55
www.basemans-schoenen.nl | Parkeren voor de deur | Dinsdag nm. gesloten

Voorjaar 2022Voorjaar 2022

VIERDAAGSE
ACTIE

Woensdag 23 t/m zaterdag 26 maart 2022

KORTING
21%

op bijna alles!bij besteding vanaf 15.-

Vraag ons naar de voorwaarden.
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Drogisterij & Parfumerie Antonius 
Markt 23 - Hapert 
T. 0497-382606

Drogisterij & Parfumerie Levens
Markt 28 - Reusel
T. 0497-643035

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. De leukste bedrijven uit de trouw-
sector zijn verzameld en elke discipline heeft 
maximaal 2 professionals om het overzichte-
lijk te houden. Daarnaast is er een doorlopen-
de modeshow met de nieuwste 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. 

www.alwaysforever.nu

Always Forever, het weddingevent in de regio

BERGEIJK - In 2021 be-
stond NWV De Witrijt 15 
jaar. Om voor iedereen 
bekende reden kon-
den wij in dat jaar geen 
wandeling organiseren. 
Nu de coronamaatre-
gelen (nagenoeg) zijn 

opgeheven organiseren wij op zondag 27 
maart onze jubileumwandeling. 

Er worden 2 verschillende routes uitgezet van 
ca. 8 km, waardoor u 8 of 16 km kunt wan-
delen. De routes gaan over zand-/bospa-

den. Natuurliefhebbers kunnen tijdens deze 
jubileumwandeling hun hart ophalen. Het 
startpunt is ons clublokaal De Kneup bij SBP 
Outdoor aan de Witrijtseweg 15 in Bergeijk. 
Na de wandeling kunt u lekker uitpuffen en 
gezellig nakletsen in ons clubgebouw. 

Vertrektijd is tussen 08.00 en 10.00 uur voor 
16 km en van 08.00 tot 12.00 uur voor de 8 
km. De tweede lus wordt om 12.30 uur op-
gehaald. Inschrijfgeld: € 1,50. In verband met 
het jubileum krijgt u na afloop een gratis kop 
koffie of thee tegen inlevering van je start-
bewijs.

Jubileumwandeling NWV De Witrijt

JONG & OUD
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uw WONINGINRICHTER
Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Comfortabel Wonen? Schakel een professional in!
Profita presenteert: 

Maandag t/m zaterdag geopend 

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Verzeker uzelf van het beste advies bij uw woninginrichting.
De persoonlijke gids van Profita geeft u deskundig advies bij 
het selecteren van de juiste producten, kleuren en materialen. 
Door uitgebreide kennis van collecties en merken kunt u 
ontspannen en ervaart u minder keuzestress. De professional 
van Profita gaat samen met u op zoek naar de stijl en sfeer van 
uw ideale interieur.

Maakt u liever een afspraak? 
Dat stellen wij op prijs. 

https://www.profita.nl/advies

Corona update: Kijk voor actuele informatie op www.profita.nl

Gestelsestraat 59  Waalre  Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

Vacature Verkoopadviseur   
https://www.profita.nl/vacatures.html

Bank met 
2 draaibare 
rugleuningen.

Corona update: Kijk voor actuele informatie op www.lineo.nl

Plan hier uw afspraak:
www.lineo.nl/interieuradvies

N I E U W   in de showroom van Lineo: Exclusieve banken van De Sede

Hoekbank in onze 
showroom
in luxe leder ‘Select’ 
in kleur Kit.

 www.lineo.nlMODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN
Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                

MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N
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Sniederslaan 12A Bladel   
Nieuwstraat 24 Eersel 
www.durlinger.com 

New
arrivals
Ontdek onze nieuwe 
voorjaarscollectie

REUSEL - Op zaterdag 26 maart geeft  
Vernice de aftrap van een nieuwe cyclus 
muziekavonden. Dit keer is The RedBand 
te gast in De Kei, Kerkplein 69 in Reusel.

The RedBand is een 5-koppige band uit de 
Kempen, die bestaat vanaf 2005. Tot 2016 be-
stond het repertoire uit pop-rock covers uit 
de jaren ‘70-’80, maar toen ging het roer om 
en richtte de band zich met veel plezier op 
dansbare soul-disco classics. Hiermee werd 
menig muziekcafé omgetoverd tot een swin-
gende disco. 

Na 5 jaar vond men het tijd om de band weer 
opnieuw uit te vinden. Iets subtieler, iets rus-
tiger, met de nadruk op samen muziek maken 
met ruimte voor de eigen invulling. Semi- 
akoestische uitvoering van fijne popnum-
mers, voor evenementen in intieme, warme 
en mooie sfeer. Dit past natuurlijk perfect in 
de setting van de Vernice & Friends avonden. 

The RedBand bestaat uit Marty Kanters (lead-
zang), Ruud Geboers (bas, zang), Ruud van 

Dijk (gitaar, zang), Kees Pijnenborg (drums, 
zang) en Henk Krekels (gitaar, bluesharp).

Vernice verzorgt de muzikale invulling van de 
rest van de avond. De afgelopen maanden 
heeft het kwartet het repertoire weer aardig 
vernieuwd o.a. geinspireerd op het werk van 
Karla Bonhof (ff google;-). Verder worden 
‘gouwe’ pareltjes van CSNY, The Police en 
Pink Floyd afgewisseld met akoestische be-
werkingen van nummers van Brittney Spears, 
George Michael, Ed Sheeran en John Mayer. 
Ook het werk van eigen bodem komt aanbod 
met o.a. nummers van Racoon, Ilse de Lange, 
Miss Montreal en Hannah Mae. Alles semi- 
akoestisch uitgevoerd met de van Vernice zo 
bekende harmonieuze samenzang. 

Een mooie gelegenheid om onder het genot 
van een pintje, glas wijn of ander drankje – 
en zonder opgelegde coronabeperkingen –  
weer eens ouderwets te genieten van live 
muziek.Tot zaterdag 26 maart in cc De Kei in 
Reusel. Aanvang is om 20.30 uur en de toe-
gang is gratis.

Live muziek met Vernice en The RedBand

VESSEM - In Vessem is ervoor gekozen om 
alle carnavalsactiviteiten richting Pasen te 
verplaatsen. Het dorp heeft daarom nog een 
mooi feestje tegoed. Wel is inmiddels tijdens 
carnaval de nieuwe Prins bekendgemaakt. 
Prins Sjokke zal samen met Adjudant Harm-
se alle komende festiviteiten aanvoeren.

Zaterdag 2 en 9 april, vanaf 20.00 uur, zijn er 
in De Gouden Leeuw weer onze alom beken-
de zittingsavonden. Nieuw dit jaar is dat er op 
zondag 10 april, vanaf 14.00 uur, een zittings-
middagmatinee plaats zal vinden in gemeen-
schapshuis D’n Boogerd. 

Ondanks de korte voorbereiding heeft onze 
zittingsavondcommissie een ijzersterke pro-
grammering weten te strikken. Zo staat ‘good 
old’ Tijn Somers te trappelen om weer de ton 
in te mogen. Ook Jeroen van Nunen uit Win-
telre is weer van de partij met een hagelnieu-
we buut. Wie herinnert zich nog de ijzerster-
ke biker-act van Tim en Hans van een aantal 
jaar geleden. Samen zijn ze terug om hier een 
vervolg aan te geven. Voor de muzikale afwis-
seling zorgt het College van B&W met een 
medley van kneiters van weleer. Brabants 
kampioen Hans Keeris uit Knegsel gaat ons 
laten genieten van zijn mooie woordgrappen 
en droge humor. En last minute hebben we 
inmiddels ook nog Job Fuchs uit Duizel aan 
het programma toe weten te voegen. Uiter-
aard zijn onze dansgroepen en ook die Jelloo 
Bend weer van de partij.

Kaarten à € 8,- zijn te koop bij Super Service 
Henst in Vessem. Kaarten kunnen ook gereser-
veerd worden, stuur een mail naar zittingenves-
sem@gmail.com. Iedereen is van welkom!

Zaterdag 2 en 9 april 
zittingsavonden in 
De Gouden Leeuw

EERSEL - Na een jaar uitstel, is er nu groen 
licht! Op 10 april organiseert TWC de  
Contente de 1e Dirty Kempen Gravel Ride.

De rit voert over de mooiste heide- en bos-
paden, dreven, gravelstroken en halfverharde  
wegen van de Nederlandse en Belgische 
Kempen. Uitgezet door onze beste routebou-
wers rij je een geweldige GPX track van 80 
of 115 kilometer. Er is technische ondersteu-
ning op afroep beschikbaar. Eersel, Bladel, 
Arendonk, Ravels, de Mierden, zomaar wat 
plaatsen waarvan jij nog niet wist dat ze zo 
mooi konden zijn. Rijd deze rit op je gravel- of 
mountainbike. Koffie met gebak, soep, sport-
drank, het echte Eerselse Content bier, een 
fatsoenlijke burger en muziek van een DJ, is 
wat je van de organisatie mag verwachten 
om het afzien te verzachten.

Start en finish is bij De Molenvelden , Molen-
veld 12, 5521 NP in Eersel. Tijd: 08.00 tot 10.00 
uur. Eigenschappen: rustige rit, geniet van de 
omgeving op je eigen tempo. Voorzieningen: 
douche, toiletten, fiets afspuiten en scan&go. 
Kosten deelname daginschrijving: € 27,50 en 
€ 24,50 NTFU-lid. Kosten voorinschrijving:  
€ 22,50 en € 19,50 NTFU-lid.

www.contente.nl

1e Dirty Kempen 
Gravel Ride

ER OP UIT
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Wind mee voor Windpark De Pals

Werkzaamheden Fase 2 
Hoogeloon van start
Het weer wordt extremer: zwaardere regenbuien en 
langere periodes van droogte. Dit vraagt om 
maatregelen om Hoogeloon daarop voor te bereiden. 
De gemeente Bladel gaat in drie fases de kern 
Hoogeloon klimaatbestendig maken. 

Watervisie Hoogeloon voor een goede toekomst
Velen zullen het nog wel herinneren: de zomer van 
2016. Ten Eiken, maar ook het Valensplein en andere 
locaties in Hoogeloon hebben de nodige wateroverlast 
ervaren. Straten werden onbegaanbaar en er was zelfs 
overlast in woningen. Adviesbureau Arcadis heeft naar 
de gehele waterhuishouding van Hoogeloon gekeken 
en deze doorgerekend. Korte conclusie: de riolering is 
gemengd en de rioolbuizen zijn te klein voor de 
toekomst.

De gemeente voert de werkzaamheden in delen uit. 
Zie ook de kaart.
Fase 1: momenteel in uitvoering, afronding eind 
maart 2022, hiervoor staat aannemersbedrijf  
Van der Zanden uit Moergestel aan de lat.
Fase 2:  momenteel in uitvoering. Gestart met de 
voorbereidingswerkzaamheden op het achterterrein 
bij Ten Eiken in Hoogeloon met het aanleggen van 
extra parkeerplaatsen. Verder komt hier een extra 
waterberging om het teveel aan water op Ten Eiken 
op te vangen. Deze straat Ten Eiken gaat daarna op 
de schop. Begin april is de start van de aanleg van een 
nieuwe regenwater en vuilwaterriool op Ten eiken. 
Begin mei is de start van de werkzaamheden op de 
Hoofdstraat. Eind 2022 zijn alle werkzaamheden fase 
2 klaar. Aannemersbedrijf Jurgen van Uijthoven & Zn 
uit Eersel staat aan de lat voor de werkzaamheden.
Fase 3 gaat dit jaar in voorbereiding.

Wat kunt u zelf doen? 
Bij veel panden in fase 2 koppelt de aannemer de 
regenpijpen aan de voorzijde af van de woningen. De 
regenpijpen aan de achterzijde voeren nog steeds 
schoon regenwater af naar het riool met vervuild 
water. Het ontlast het riool als ook die regenpijpen 
worden afgekoppeld. Daarnaast kan het water ook de 
grond in lopen, goed voor tijden van droogte. Het 
afkoppelen van regenpijpen aan de achterzijde is een 
handeling voor de bewoner zelf. Dit kan door het 
afzagen van de pijp en het water in de tuin te laten 
lopen. Of om een regenton te plaatsen. Meer 
informatie is te vinden op:  
www.blauwgroenbladel.nl/maatregelen. 

Windpark de Pals B.V. en de gemeente Bladel willen 
een windpark van vier windturbines bouwen ten 
noorden van de A67 in Bladel voor de duur van 25 jaar. 
We hebben steeds meer elektriciteit nodig, omdat we 
van het aardgas af gaan en warmtepompen draaien op 
elektriciteit. Al onze apparaten verbruiken steeds meer 
stroom. Voor de wat langere termijn is zonne- en 
windenergie de toekomst. Het college van 
Burgemeester en Wethouders heeft daarom een nieuw 
besluit genomen binnen de door de Raad van State 
gestelde eisen. Zo kan het project alsnog gerealiseerd 
worden. De gemeente publiceert het besluit komende 
week in ieder geval in het Gemeenteblad en op haar 
website. Is men het niet eens met de plannen, dan kan 
bij de Raad van State beroep worden aangetekend.

De gemeente heeft ook de steun van de provincie 
Noord-Brabant. Gedeputeerde Anne-Marie Spierings: 
“De provincie en de gemeenten in Noord-Brabant staan 
zij aan zij om de grote klimaatopgave te klaren. De 
gemeente Bladel ziet de hoge urgentie van de opgave 
en handelt daarnaar. Dit plan voor windturbines zorgt 
bovendien ook voor nieuwe natuur en meer 
recreatiemogelijkheden. Het is daarmee een voorbeeld 
voor andere gemeenten. Als provincie zijn wij er om 
gemeenten als Bladel te steunen waar nodig.”

Energie voor woningen
Het windpark bestaat uit de modernste windturbines 
met een tiphoogte van maximaal 240 meter en wieken 
van circa 80 meter. De windturbines wekken jaarlijks 
gemiddeld 65 Gigawatt uur aan energie op voor zo’n 
24.000 woningen. Een aanzienlijke bijdrage van 12% 
van de totale energiebehoefte van de gemeente Bladel. 
En 30% van de energiebehoefte van huishoudens van 
de gemeente Bladel. 
 

Betere onderbouwing
Al eerder gaf de gemeente een omgevings-
vergunning af voor het windpark. De Brabantse 
Milieuvereniging (BMF) en natuurorganisaties 
tekenden hiertegen beroep aan. De Raad van State 
(RvS) vernietigde de omgevingsvergunning, omdat 
de grenzen van Natuurnetwerk Brabant (NNB) in 
strijd met de provinciale Verordening Ruimte zijn 
gewijzigd. Op de provinciale natuurvergunningen/-
ontheffingen was het noodzakelijk om bijvoorbeeld 
de stikstofdepositie op Belgische Natura 2000 in de 
bouwfase van het windpark, extra te 
onderbouwen.  

Versoepeling
De provincie Noord-Brabant heeft het bouwen van 
windturbines in NNB intussen versoepeld in de Interim 

Omgevingsverordening. Het windpark voldoet hier aan. 
Het NNB bestaat uit een netwerk van gerealiseerde en 
niet gerealiseerde natuurgebieden die door ecologische 
verbindingszones met elkaar verbonden zijn. Hierdoor 
kunnen dieren zich makkelijker verplaatsen tussen 
verschillende natuurgebieden. Zo wordt de 
biodiversiteit (het totaal aan planten en dieren) 
bevorderd. 

Strengere milieunormen
Ook de omgevingsdienst Zuidoost-Brabant (ODZOB) 
heeft een belangrijke rol in het mogelijk maken van 
windparken. Zij zorgt voor een veilige en gezonde, 
fysieke leefomgeving en heeft de gemeente geadviseerd 
om nieuwe en deels strengere milieunormen op te 
leggen aan Windpark de Pals. De nadere onderzoeken 
en onderbouwingen zijn inmiddels opgeleverd voor het 
nieuwe besluit. Het blijkt dat Windpark de Pals voldoet 
aan alle daaraan te stellen eisen. 

Vertraging
Door de uitspraak van de RvS en het opstellen van 
nieuwe onderbouwingen voor het nieuwe besluit voor 
de omgevingsvergunning loopt het project vertraging 
op. Mede hierdoor komen de klimaat- en 
natuurdoelstellingen van de gemeente in gevaar. Vanuit 
het klimaatakkoord is het doel een reductie van 49% 
van onze CO2 uitstoot in 2030. De realisatie van het 
windpark is onmisbaar in het behalen van dit doel. De 
oorlog van Rusland met Oekraïne en het laatste 
klimaatrapport van Intergovernmental Panel on Climate 
Change (IPCC) maken voor iedereen duidelijk dat de 
duurzame transitie nu echt noodzakelijk is. Alternatieve 
oplossingen komen echter langzaam van de grond.

Wat gebeurt er met de inkomsten uit het 
windpark?
De gemeente wil de inkomsten van het windpark 
gebruiken om onder andere te investeren in 
duurzaamheid. Ook wil zij met de uit het windpark 
beschikbaar gestelde middelen in totaal ca. 60 hectare 
nieuwe natuur aanleggen in de Kroonvensche Heide, 
nabij Windpark de Pals. Omwonenden en inwoners van 
de gemeente Bladel profiteren; er komen investeringen 
in het langer vasthouden van water ten tijden van 
droogte. Ook wil de gemeente meer nieuwe natuur, 
ruiter-, fiets- en wandelpaden aanleggen. Verder rijdt in 
het gebied in de toekomst minder agrarisch verkeer, is 
er minder vermesting in de natuurgebieden en 
daardoor ook minder stikstofdepositie. 

Tot slot ligt er een plan voor een nieuwe eco-zone nabij 
de A67. Het gaat hier om de aanleg van nieuwe natuur, 
ruiter-, fiets- en wandelpaden. Dit loopt ook vertraging 
op. 

Locatie van de vier te plaatsen windturbines 
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Duizendpoot ziet werk veranderen door klimaatverandering

Vrolijk als altijd komt Henk Hendriks binnenlopen. Henk 
is bijna altijd onderweg en loopt even binnen bij het 
gemeentehuis. Henk is medewerker buitendienst bij de 
gemeente Bladel. Als ik hem vraag wat dit nu betekent, 
komt hij woorden tekort om uit te leggen wat hij 
allemaal doet. Overzicht houden is het sleutelwoord. 
Storingen in het riool? Die komen binnen bij Henk. 
Bankje of prullenbak vernield? Henk zorgt voor een 
nieuwe. Borden voor werkzaamheden aan de weg? Via 
Henk. Hekken voor opbouw van de kermis? U raadt het 
al; via Henk!
Henk is als een spin in het web. Hij is de oren en ogen 
van de gemeente Bladel en velen kennen hem. Ook na 
de herindeling van de gemeente is Henk een bekend 
gezicht. Hij start zijn dag ’s morgens vroeg met een 
kopje koffie en checkt onderwijl zijn e-mail. Als dit nog 
niet gedaan is. Het komt namelijk wel eens voor dat hij 
’s avonds zijn e-mails nog beantwoord bij bijvoorbeeld 
hevige regenval. Het riool nakijken en checken of er 
storingen zijn in gemalen is dan ook een van de eerste 
dingen die hij doet. “Want die moeten draaiende 
blijven.” Vroeger maakte hij zijn ronde per auto langs 
alle rioolkastjes. Nu gebeurt de check via een app. Een 
van de dingen die afgelopen decennia is veranderd. 
Daarna start hij met zijn geplande werkzaamheden. 
“Hoewel soms de planning helemaal omgegooid wordt 
door bijvoorbeeld een verstopte kolk. Maar dat houdt 
het ook spannend en afwisselend. Ik hoef me nooit te 
vervelen!”

“Ik heb nog nooit gehoord: we hebben niks 
meer te doen. En dat is maar goed ook!”

Start carrière
Henk startte zijn carrière bij Philips, in de elektronica. 
“Maar door een reorganisatie moest de helft afdeling 
weg en ze zeiden niet wie.” Het leverde onrust. Henk 
zag een advertentie van de gemeente Bladel voor 
buitendienstmedewerker en besloot te solliciteren. “Ik 
schreef een heel kort briefje van paar regels. Wethouder 
Craens kende me en uit 82 sollicitanten was ik een van 
de 3 mensen die werden aangenomen.”

Zelf
Zo begon Henk in juni 1980… op de grasmaaier om 
sportvelden te maaien. Jan Wouters nam hem mee 
onder zijn hoede. “Dit heb ik het eerste half jaar gedaan. 
Daarna heb ik nog twee jaar pleintjes gemaaid in de 
zomer. In het najaar kwam het zware werk; sloten 
vegen. In de winter deed ik het bosonderhoud. We 
waren in totaal met 25 collega’s en deden bijna al het 
onderhoud zelf. Stukken riool aanleggen deden we 
bijvoorbeeld ook zelf.” Na die tijd zat Henk veel op de 
tractor en vrachtwagen. “Het eerste jaar na de 
herindeling waren we veel tijd kwijt aan het 
onderhouden van de bermen. Het water moest van de 
weg af kunnen.”

Zelf bepalen
Wat is er zoal veranderd voor hem afgelopen tientallen 
jaren? “Ik ben nu meer bezig met overzicht houden. 

Vroeger deden de bazen dit. Nu is het mijn taak. 
Lichamelijk heb ik het beter gekregen. Wel fijn na mijn 
herniaoperatie waarvoor ik een half jaar thuis ben 
geweest. Dat was in 1999, net na de herindeling.” Het is 
een van de schaarse momenten waarin hij niet aan het 
werk kon. Henk is een vrij man die zelf bepaalt welke 
werkzaamheden hij in welke volgorde uitvoert. “Ik kom 
dagelijks in iedere kern en dingen die me opvallen meld 
ik bij mijn collega’s op kantoor als we die niet zelf 
kunnen uitvoeren.” Hij is de hele dag op pad en dat 
bevalt hem goed. Zijn telefoon gaat in de tussentijd 
meerdere keren af. “Ik voel me af en toe een ‘vliegende 
keep’. Ik word gebeld of ik de sleutel heb van een poort, 
als er een vuilnisbak moet worden vervangen (tijdens 
Oud en Nieuw zijn er 15 vuilnisbakken opgeblazen) of 
als de beregening van de sportparken van de vijf kernen 
moet worden geregeld. Pompstoringen meldt hij nu, 
vroeger maakte hij het zelf. Er zijn geen afspraken hoe 
snel iets moet worden opgelost. Maar Henk werkt het 
liefst alles zo snel mogelijk weg. “Briefjes over Verbeter 
de Buurt zijn meestal binnen een week opgelost.” 

“Ik voel me af en toe een  
‘vliegende keep’ ”

Van 25 naar 2,5
Als je kijkt naar wat er is veranderd, dat kan ik zeggen 
dat nu veel via computer en app geregeld wordt.” Dat 
kan bijna ook niet anders. In 2003 gingen de 
vrachtwagens en tractors weg. Met herindeling bleven 
er door een goede regeling slechts 12 werknemers over. 
De gemeente moest keuzes maken en werk uitbesteden. 
Zo doet loonbedrijf Waterschoot nu de 
calamiteitendienst en is ook bijvoorbeeld het strooien 
uitbesteed. “In tegenstelling tot het team van 25 
personen van vroeger, moeten we nu het werk met 2,5 
personen doen.” Ook Henk werd voor een keuze 
gesteld. “Ik kon bij de herindeling kiezen: of met 
stratenmakers mee of de functie van buitendienst 
medewerker. Ik heb gekozen voor het laatste. En daar 
heb ik geen moment spijt van gehad.”

Naast dat het werk nu door minder mensen wordt 
gedaan, is er nog meer veranderd. Henk is meer analist 
en specialist geworden: “Wat je vroeger deed met 
handen, doe je nu via laptop. Het weer verandert, het 
beheer verandert mee.”

“Het weer verandert, het beheer 
verandert mee.”

Meldingen volgen snel na stortbuien
Henk vervolgt zijn verhaal. Wat valt op als je kijkt naar 
klimaatadaptatie? “Pompen moeten steeds meer gaan 
draaien door stortbuien. Zo was er vorig jaar bij 
bedrijventerrein De Sleutel wateroverlast. Wij gaan dan 
op pad om te zoeken waar het aan ligt. In dit geval zat 
het rooster helemaal vol. We zien ook steeds meer 
kolken vol met zand en bladeren. Na stortbuien weet je 
dat er meldingen gaan komen!” Bewoners hebben 
volgens Henk minder geduld tegenwoordig en pakken 
sneller de telefoon  als laagje water in de straat blijft 
staan. Na de wateroverlast van vorig jaar is er nu een 
proef met sensoren op het bedrijventerrein. Deze meten 
of regenwater van De Sleutel  rechtstreeks naar de sloot 
kan. “Normaal pompen we dat water naar de 
rioolwaterzuivering in Hapert.  We verpompen zo’n 
330.000 m3/jaar. Dit zijn ongeveer 220 zwembaden. Als 
het niet hoeft, scheelt dit een hoop werk.”

Ook ander beheer door droogte 
“Vroeger liepen we meer achter de feiten aan. Nu 
analyseren we voorvallen en zorgen we die dat we in 
het vervolg voorkomen.” De functie van 
buitendienstmedewerker is heel waardevol; Henk haalt 
ook waardevolle informatie uit de grondwaterpeilen. Hij 
vertelt dat hij twintig peilen zelf uitleest. En bij 
piekbuien komt hij direct in actie. Het beheer is volgens 
hem ook anders geworden door de droge zomers van 
2018, 2019 en 2020. “We moeten veel meer beregenen 
op de sportparken. Ook vallen kolken meer droog en is 
er soms sprake van stankoverlast. Veel is via computer 
en apps te zien, maar toch wordt het werk minder 
voorspelbaar.”

“Veel is via computer en apps te zien, maar 
toch wordt het werk minder voorspelbaar.”

Minder groen
Opvallend vindt Henk ook het verschil in groen. “Vroeger 
was er meer groen in de dorpen.  Bladel is inmiddels 
redelijk volgebouwd. En vroeger hadden we als 
gemeente 120 km riool in beheer, nu is dat 190 km! 
Gelukkig is bijna de helft van het systeem al ontvlochten 
en is regenwater en vuilwater gescheiden.”

Meelopen
Henk doet nog steeds met plezier zijn werk, maar na  
41 jaar werken vond hij het langzamerhand wel genoeg. 
Zijn vervanger is inmiddels aangenomen. Net als vroeger 
zal  hij onder de vleugels worden genomen en zal hij dit 
overdragen aan zijn vervanger. Die gaat de komende vier 
maanden nog meelopen met Henk. Veel staat al op 
papier, maar via meelopen leer je toch het beste en het 
snelste volgens Henk. 
Zijn vervanger kan meelopen met de verkiezingen: 
stickers op grote platen plakken, platen zetten, 
verkiezingshokjes plaatsen, (en ophalen), stembussen 
ophalen (dit gebeurt altijd met twee personen) en 
afleveren. Met 4/5 mei zijn we druk met vlaggen hangen 
naast de dagelijkse werkzaamheden.

Voetsporen
Zijn vervanger zal in de voetsporen van Henk verder 
moeten. Wat Henk zijn opvolger meegeeft? “Gewoon je 
eigen draai geven aan de functie.  De programma’s leg 
ik allemaal uit en heel veel staat gelukkig op papier. 
Maar uiteindelijk moet je toch je werk op je eigen 
manier doen. Dat heb ik ook zo 41 jaar gedaan en 
werkte prima!”

Collega’s over Henk Hendriks
De gemeente! Wie zijn wij? 
Als je deze vraag voorlegt aan de inwoners van onze 
gemeente krijg je ongetwijfeld verschillende 
antwoorden zoals: de burgemeester, een wethouder, 
de gemeenteraad, al die mensen die in het 
gemeentehuis werken…..
Maar de kans is het grootst dat ze Henk bedoelen, of 
een van Henks collega’s. 
“Die mensen in dat gele busje”, of “Oh die altijd komt 
als er water op straat staat” of “Die mannen die hekken 
komen zetten.”
De mensen van de buitendienst: ogen en oren van 
onze gemeente. Met Henk als het grote voorbeeld! 
Henk, bedankt!

Wethouder Wim van der Linden

Ik werk ondertussen bijna 13 jaar met Henk samen. Hij 
heeft heel veel technische kennis en dat komt dagelijks 
van pas. Mooi om te zien hoe hij zich ook alle digitale 
applicaties eigen heeft gemaakt.
Vroeger deed hij nog het vuile werk aan het riool en nu 
loopt hij met de I-Pad en laptop rond en controleert hij 
alle technische installaties. Het is een mooi samenspel 
tussen de binnen en de buitendienst.

Leo Vennix, gemeente Bladel

Afgelopen jaar heeft Henk mij ondersteund met de 
organisatie van de verkiezingen. Dan moet je denken 
aan het beplakken van de publicatieborden, het 
opzetten en indelen van de stemlokalen en assisteren 
op de verkiezingsdagen zelf. Voor mij was dit de eerste 
keer, maar voor Henk zeker niet. Henk dacht van het 
begin tot het eind mee. Hij sprong bij waar nodig. 
Niets was hem teveel. Ondanks alle uitdagingen en 
hectiek van afgelopen jaar met de coronamaatregelen 
bleef hij rustig. Henk is een hele vriendelijke, 
meedenkende en flexibele collega waarop je kan 
bouwen. We gaan hem enorm missen. Gelukkig 
hebben we samen nog één verkiezing te gaan en daar 
gaan we het beste van maken!

Ashley Timmermans-Geenen, gemeente Bladel



1618 maart 2022

De oorlog in Oekraïne; een dramatische bladzijde in 
de geschiedenis, die heel veel onschuldige 
slachtoffers kent. In de eerste plaats in het land zelf. 
Het menselijk leed dat dit veroorzaakt, blijkt onder 
meer uit de grote vluchtelingenstroom die op gang 
is gekomen. Dat laat niemand onberoerd. Ook in 
Nederland niet, dat is te zien aan de vele getoonde 
initiatieven.

Opvang vluchtelingen door gemeenten
Het kabinet houdt er rekening mee dat de komende 
weken en maanden tienduizenden vluchtelingen in 
Nederland opgevangen moeten worden. Daarom 
heeft het kabinet aan alle 25 veiligheidsregio’s, 
waaronder Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost, de 
opdracht gegeven om samen met gemeenten voor 
opvangplekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te 
zorgen.

Oekraïners kunnen vrij reizen naar Nederland. Zonder 
verblijfsvergunning kunnen zij negentig dagen in 
Nederland blijven. Oekraïners hebben van de EU een 
speciale status gekregen waardoor zij in Nederland 
mogen werken. 

Hieronder leest u hoe u kunt helpen of meer 
informatie kunt vinden:

Ik wil helpen
• Ik wil geld doneren | giro555.nl
•  Ik wil me aanmelden als gastgezin voor de opvang 

van Oekraïense vluchtelingen | 
www.takecarebnb.org 

•  Ik wil spullen doneren voor Oekraïense 
vluchtelingen | oekraine@eindhoven.nl 
040-2382037

Ik wil meer informatie
•  Veelgestelde vragen over de situatie in Rusland en 

Oekraïne| www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
russische-inval-in-oekraine/veelgestelde-vragen-
rusland-en-oekraine 

•  Wat betekent de situatie in Oekraïne voor de 
veiligheid in Nederland? | www.rijksoverheid.nl/
onderwerpen/russische-inval-in-oekraine/veiligheid-
in-nederland 

•  Ik wil mijn vraag telefonisch stellen | 040-2382037 
(dagelijks van 8.30 tot 17.00 uur).

Hoe bereid ik me voor op een noodsituatie?
•  Weet jij wat je moet doen in een noodsituatie? 

Lees het op: www.vrbzo.nl/veiligheidszorg/
risicocommunicatie. 

Oorlog in Oekraïne

Op 9 maart zetten de wethouders van de gemeenten 
Bladel, Bergeijk, Eersel, Reusel-de Mierden en Veldhoven 
hun handtekening onder de intentieovereenkomst van 
de De Kempenroute – F67. Dit project bevat drie 
comfortabele en aantrekkelijke (snel)fietsverbindingen 
vanuit De Kempen naar het stedelijk gebied. Voor het 
project is een voorlopig ontwerp opgesteld. Door de 
intentieovereenkomst te ondertekenen geven alle 
gemeenten hun bestuurlijk commitment aan het 
voorlopig ontwerp en de vervolgstap richting de 
uitvoering van De Kempenroute – F67. Later in 2022 
zullen de gemeenten en Provincie Noord-Brabant een 
bestuursovereenkomst sluiten waarin afspraken worden 
gemaakt over het definitieve tracé, verdeling van kosten 
en uitvoeringsplanning.

Project De Kempenroute – F67
Voor het aanjagen van de mobiliteitstransitie wordt de 
fiets als belangrijkste alternatief gezien voor de auto.  

Om het (snel)fietsen te stimuleren en de potentie te 
benutten werken de gemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel, 
Reusel-de Mierden en Veldhoven samen met de 
provincie Noord-Brabant aan het project De 
Kempenroute – F67. De drie (snel)fietsverbindingen, van 
Reusel naar Veldhoven/Eindhoven, Bergeijk naar 
Veldhoven/Eindhoven en de inprikker Eersel – 
Duynenwater worden door de provincie gezien als een 
belangrijke pijler in de opgave die er ligt voor de 
mobiliteitstransitie.  

Het beoogde effect van de realisatie van de 
Kempenroute is dat, door middel van de realisatie van 
goede fietsverbindingen van de Kempen naar het 
stedelijk gebied, de fiets een volwaardig alternatief kan 
zijn voor de auto. De Kempenroute draagt daarmee bij 
aan het tegengaan van de verkeersdrukte op de 
Randweg A2 Eindhoven en ontlast de route A67 de 
Hogt – Belgische grens.

De gemeente Bladel krijgt signalen dat verenigingen zijn 
gebeld door een bureau, zogenaamd namens de 
gemeente. Er wordt gevraagd naar een openstaande 
postenlijst uit de crediteurenadministratie. Geef nooit 
zomaar (financiële) gegevens door! Het vermoeden is 
dat de fraudeurs er zo achter proberen te komen welke 
facturen er nog open staan, om vervolgens zelf facturen 
op te stellen en het geld te incasseren. 

Twijfelt u? U kunt altijd de naam en de gegevens 
(telefoonnummer, e-mailadres) van de afzender 
googelen om te zien of er meer personen benaderd zijn 
door deze organisatie of persoon. Ook mag u altijd 
contact opnemen met de gemeente als u twijfelt of het 
verhaal klopt. Geef in ieder geval nooit zomaar 

(financiële) gegevens door als iemand hier per telefoon 
of e-mail om vraagt!

Let op: fraudeurs actief!

Intentieovereenkomst De Kempenroute – F67

Aanvragen leerlingenvervoer schooljaar 2022-2023
Als u voor uw kind voor het komende schooljaar 
(2022-2023) een aanvraag wilt indienen voor 
leerlingenvervoer dan is het belangrijk dat u deze 
aanvraag vóór 1 juni 2022 indient bij de gemeente 
Bladel. Dit aanvraagformulier kunt u downloaden op de 
website: www.bladel.nl/leerlingenvervoer. Tevens kunt 
u, tijdens de openstellingstijden van het gemeentehuis, 
het aanvraagformulier ophalen bij de receptie van de 
gemeente Bladel. Indien u het aanvraagformulier vóór 
1 juni indient, dan vindt besluitvorming tijdig plaats 
voor het daaropvolgende schooljaar. 

Indien dit door omstandigheden later gebeurt, 
ontvangt u uiterlijk binnen 8 weken besluit over het 
leerlingenvervoer. 

Voor vragen over het leerlingenvervoer kunt u contact 
opnemen met mevrouw M. Tijssen, M. Mastwijk of per 
e-mail: leerlingenvervoer@bladel.nl.
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 1 maart 2022 de volgende besluiten 
genomen:

Aanvulling bestaande dienstverlening veiligheid, 
toezicht en handhaving
Ingestemd.

Aanwijzen stembureaus voor 
gemeenteraadsverkiezingen 14,15 en 16 maart
De volgende locaties worden aangewezen als 
stembureau voor de verkiezingen van de leden van de 
gemeenteraad op 14, 15 en 16 maart 2022.

Maandag 14 maart 2022, 
geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur
101. Gemeentehuis, Markt 21 te Bladel
102. Den Tref, Alexanderhof 7 te Hapert

Dinsdag 15 maart 2022, 
geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur
110. Gemeentehuis, Markt 21 te Bladel
120. Den Tref, Alexanderhof 7 te Hapert

Woensdag 16 maart 2022, 
geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur
  1. Gemeentehuis, Markt 21 te Bladel
  2. Den Herd - Sniederszaal, Emmaplein 4 te Bladel
  3. Den Herd - Gindrazaal, Emmaplein 4 te Bladel
  4.  Pius X-College, achteringang gymzaal via 

Lange Trekken te Bladel
  5. De Poel, de Hoeve 2 te Netersel
  6. Den Tref, Alexanderhof 7 te Hapert
  7. Café ’t Pleintje, Kerkstraat 51 te Hapert
  8. Den Aord, Kerkstraat 33 te Casteren
  9. D’n Anloôp, Maalderij 3 te Hoogeloon
10. Gemeentelijk stembureau, Markt 21 te Bladel 

Aanwijzen voorzitters en leden stembureaus 
gemeenteraadsverkiezingen 14, 15 en 16 maart 
2022
De voorzitters en stembureauleden worden benoemd. 
De reservevoorzitters en reservestembureauleden 
worden benoemd. 

Planschade De Pan Hapert
Conform uitspraak van de rechtbank wordt een nieuwe 
beslissing op het bezwaar genomen, waarbij het 
bezwaarschrift met verbetering van de motivering 
opnieuw ongegrond verklaard wordt.

Ontwerpbestemmingsplan Lange Trekken Bladel
Wordt ter inzage gelegd. De grondexploitatiebegroting 
wordt vastgesteld.

Evaluatie subsidieregeling duurzame energie 
voor particulieren 2022-2021
De raad wordt geïnformeerd over de behaalde 
resultaten.

Nadere regels subsidie 25 jaar Bladel
Vastgesteld.

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. 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

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.

Melding apv / bijzondere wetten 
gemeld

Hapert
•       Kerkstraat 51 (start MTB tocht), Eersel en Reusel-

De Mierden, organiseren van een MTB tocht De 
Bosduvels Classic op 9 april 2022.

Bladel
•       grasveld bij De Smagtenbocht - Bossingel, 

organiseren van Circus Harlekino 
van 23 t/m 27 april 2022.

Overige locaties
•       Gemeente Bladel en Eersel organiseren een 

truckrun op 17 september 2022.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Doolandweg 57A, uitbreiden en verbouwen van 

een woning; 
•       Veilig Oord 34, kappen van een boom.

Casteren
•       Zandstraat 4, uitbreiden van een woning door 

middel van een dakopbouw.

Hoogeloon
•       De Hoef 12B, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het tijdelijk verkopen van feestkleding en 
toebehoren; 

•       Hoofdstraat 65A, wijzigen van een kapsalon naar 
een woning met beroep aan huis.

Netersel
•       Fons van der Heijdenstraat 11, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het herbouwen van een 
woning.

Hapert
•       Ter hoogte van Oude Provincialeweg 97, kappen 

van een boom.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•       Burg. Goossensstraat 7, aanleggen van een 

tweede uitrit. Datum besluit: 02-03-2022.

Hapert
•       De Kuil 20D, bouwen van een woning. Datum 

besluit: 08-03-2022.
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ZATERDAG 26 MAART 

ROUTE: RETURN @ PODIUM10
Locatie: Podium10, Biezeveld 10, Bladel. 
Tijd: 20.00 uur. Entree: € 5,00 v.v.k. en aan de 
deur. Met Route 66 & Major Return.

ZATERDAG 26 MAART
ZONDAG 27 MAART 

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

SOLISTENCONCOURS
Locatie: Den Herd, Emmaplein 4, Bladel. 
Tijd: zaterdag 13.30 uur, zondag 09.30 
en 14.00 uur. Organisatie: Koninklijke 
Harmonie L’Union. Entree: € 5,00 
(onder de 12 jaar € 2,50). 

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

ZATERDAG 2 APRIL 

RAMMSTEIN TRIBUTE
VON BÜCKSTABÜ
Locatie: Podium10, Biezeveld 10, Bladel. 
Tijd: 20.00 uur. Entree: € 10,00 v.v.k. en aan de 
deur. Bückstabü speelt live alle Rammstein 
klassiekers. Een show met vlammenwerpers 
en harde gitaren!

ZONDAG 3 APRIL 

MATREX-ROX LIVE MUZIEK
Locatie: Het Buurthuis, Marktstraat 14, Bladel. 
Entree: € 5,00. Bands die optreden (2 podia) 
zijn: Sabbatical (15.00 uur), The Alquin Pro-
ject (16.00 uur), PigFuckers (17.00 uur), Hello 
George (18.00 uur), The Wibra’s (19.00 uur), 
Route 66 (20.00 uur).

ZATERDAG 9 APRIL 

DANCE CLASSICS 2022
Locatie: Podium10, Biezeveld 10, Bladel. Tijd: 
20.30 uur. Entree: € 7,50 v.v.k. en aan de deur.
Vergeet je dansschoenen niet!

BIKE-BIER-BURGERTOCHT
Mountainbiketocht van 42 km met aanslui-
tend afterparty. Vertrek: ‘t Pleintje, Kerkstraat 
51, Hapert. Deelname: € 35,- all-in (tocht en 
afterparty). Organisatie: Trappistenduvels.

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.

DIRTY KEMPEN GRAVEL RIDE
Gravel-mountainbiketocht van 80 of 115 km 
door de Nederlandse en Belgische Kempen.
Start-finish: De Molenvelden, Molenveld 12, 
Eersel. Vertrek: 08.00-10.00 uur. Kosten 
voorinschrijving: € 22,50 en € 19,50 NTFU-lid. 
Organisatie: TWC de Contente. 

ZATERDAG 16 APRIL 

GROTE CARNAVALSOPTOCHT
CV DE BOLLEMEPPERS
Locatie: centrum Casteren. 
Aanvang: 13.00 uur.

ZONDAG 17 APRIL 

NARRENTREK
Route: Marialaan, Den Ekker, Molenstraat, 
Wilhelminalaan in Reusel. Tijd: 12.30 uur.  
Gratis entree. Mooie carnavalsoptocht met 
wagens, loopgroepen, duo’s, solo’s en 
narrentieners.

ZONDAG 17 APRIL
MAANDAG 18 APRIL 

EXPOSITIE FOTOCLUB LUCIFER
Locatie: D’n Boogerd, Servatiusstraat 6,
Vessem. Tijd beide dagen: 13.00-17.00 uur.
De fotografen zijn present voor een praatje!

MAANDAG 18 APRIL 

KEMPENOPTOCHT HAPERT
Locatie: centrum Hapert. Aanvang: 13.00 uur.
Entree: vrijwillige bijdrage. Route: Oude 
Provincialeweg, Lindenstraat, Lijsterstraat, 
Molenstraat, Kerkstraat en Nieuwstraat.

ZATERDAG 23 APRIL 

HOLLANDSE AVOND
Locatie: De Valk, Wilhelminalaan 48, Reusel. 
Tijd: 20.00 uur.  Gratis entree. 
Gezellige avond met DJ-zanger Frank van 
Weert en Dennis Smits.

VRIJDAG 29 APRIL 

STRINGS & DRINKS 
FRIDAY COVERED
Locatie: Podium10, Biezeveld 10, Bladel. 
Tijd: 19.30 uur. Gratis entree. 
Met Luke bekend van ‘We want more’. 

ZA. 28 T/M DI. 31 MEI

KERMIS LAGE MIERDE
Locatie: centrum Lage Mierde.

ZA. 4 T/M DI. 7 JUNI

KERMIS NETERSEL
Locatie: centrum Netersel. 

ZATERDAG 11 JUNI 

ESBIKE FESTIVAL
Voor het festival een route fietsen op de 
mountainbike, racefiets en gravelbike. Bij te-
rugkeer wordt je getrakteerd op een heerlijk 
festival! Locatie: Tulder, Esbeek. Tijd festival: 
± 17.00 uur. Meer info: www.esbikefestival.nl

ZA. 18 T/M DI. 21 JUNI

KERMIS HAPERT
Locatie: centrum Hapert.

EventsEvents

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

vrijdag 15 april

GROF GESCHUD
Broeden (cabaret)
Na het in de pers bejubelde debuut ‘Lij-
men’, waarin Lander Severins en Myrthe 
van Velden hun symbiotische liefde tot 
op het bot analyseerden, komt Grof Ge-
schud nu met een tweede avondvullende 
cabaretvoorstelling ‘Broeden’. De relatie 
hield geen stand, het duo wel. Voorlopig.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 15,00

zaterdag 9 april

IVO DE WIJS & PIETER NIEUWINT
Literair Variété (muziek)
Literair Variété is een avondvullende voor-
stelling: een aaneenschakeling van liedjes 
en vrolijke verzen, gekruid met herinnerin-
gen en verlucht met PowerPoint-plaatjes.

(Let op: deze voorstelling wordt gespeeld 
in De Ster, De Houtert 6 in Lage Mierde)

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00

theatertheater
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RIJK WORDEN, 
RIJK ZIJN!

Rijk ben je als je geniet van de kleine 
dingen in het leven! Word jij blij van veel 
spullen? Of geniet jij juist intens van het 
moment? Ga eens bij jezelf te rade? Een 

tiny house kan de oplossing zijn!

Maatwerk interieur?
Neem contact met ons op

Industrieweg 3 | 5531 AD Bladel | www.dehoutwinkelbladel.nlDESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaarbijzonder betaalbaar

DUIZEL - Voor de 24e keer wordt er op  
zaterdag 26 en zondag 27 maart weer een 
boekenbeurs in Duizel georganiseerd in 
mfa dorpshuis De Smis in Duizel. 

We hebben een groot aanbod ontvangen af-
gelopen jaren. Vanwege corona kregen we 
heel veel boeken binnen. Alle boeken zijn in 
tien categorieën gesorteerd en de kwaliteit 
is door het grote aanbod beter dan ooit. De 
prijzen zijn laag zoals gebruikelijk. Alle boe-
ken tot € 2,- en voor de specials vanaf € 2,50.
Jaarlijks wordt deze gezellige beurs goed be-
zocht, dus kom zeker naar Duizel. Op zondag 

is er weer nieuw aanbod, maar let op: we slui-
ten op zondag om 15.00 uur. Er is voor ieder-
een volop keuze van hobby tot studie en van 
romans tot kinderboeken. Ook platen zijn er 
weer volop. Het is als vanouds gezellig inge-
richt en er is ook gelegenheid om een gezellig 
drankje te doen.

De beurs wordt gehouden op zaterdag 26 
maart van 11.00 tot 16.00 uur en zondag 27 
maart van 11.00 tot 15.00 uur in mfa dorpshuis 
De Smis, Smitseind 33A in Duizel. De entree 
is gratis. Wilt u nog iets weten, mail dan naar: 
GildeStJanBaptistDuizel@gmail.com

26 en 27 maart boekenbeurs 
in dorpshuis De Smis
Organisatie: Gilde St. Jan Baptist 

BLADEL - Oplichting en fraude via internet 
komt helaas steeds vaker voor. Wijkagen-
ten Inge van de Wou en Joey van de Ven 
van de Politie Oost-Brabant geven een le-
zing in de bibliotheek in Bladel over actuele 
thema’s, zoals Pinpas oplichting, Spoofing 
en Internetoplichting in zijn algemeenheid. 
Denk hierbij bijvoorbeeld aan oplichtingen 
via een website als Marktplaats. 

De wijkagenten lichten toe wat je zelf kunt 
doen om het risico op oplichting te beper-
ken en wat de politie hierin kan betekenen. 
Tevens zal er ruimte zijn voor het stellen van 
vragen.

Aanmelden
De lezing vindt plaats op dinsdag 29 maart 
om 20.00 uur in de bibliotheek in Bladel. De 
toegang is gratis. 

Graag vooraf aanmelden in de bibliotheek of 
via de agenda op de website van Bibliotheek 
De Kempen: 

www.bibliotheekdekempen.nl

Lezing over oplichting en fraude via 
internet in Bibliotheek Bladel
Lezing dinsdag 29 maart

ER OP UIT

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
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
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WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem  •  Tel. 0497-591766

Op Weg

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

CITROEN  C1  5 DRS  PS GRIJS 2011 POA
FORD  FIESTA  1.3I  3 DRS GRIJS 2003 2550,00
FORD  FUSION  1.4I  5 DRS. BLAUW 2011 POA
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950,00
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS. ZWART 2012 POA 
PEUGEOT  107  3 DRS  AIRCO GRIJS 2011 POA 
SUZUKI  SWIFT  1.3I  3 DRS. AC  PS GRIJS 2005 3250,00
TOYOTA  AYGO  5 DRS.  AIRCO WIT 2013 POA            
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN  2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS  1.0I  3DRS GRIJS 2006 3950,00
VW  FOX  3 DRS  PS GRIJS 2009 POA

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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Voor reparatie, onderhoud en APK naar:

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Dorpsstraat 4, 5529 AW Casteren, Tel. 0497-681244, fax: 0497-681672
E-mail: info@wilteurlings.nl  • Erkend APK-keuringsstation  • Lid Bovag

Industrieweg 17 • Hapert • Tel. 0497-382935  •  www.autogoossens.nl  •  www.goossensprivatelease.nl

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

Wij zijn o� icieel servicepunt voor uw Skoda, Seat, Toyota en Daihatsu.
*  Op basis van 24 tot 48 maanden met 10.000 km per jaar.  Inclusief reparaties, onderhoud, administratiekosten, 
  vervangend vervoer, wegenwachthulp en allrisk verzekering (€ 300,- eigen risico). Inclusief alle opties die horen
 bij de getoonde auto. Geen BKR-registratie. Prijzen inclusief BTW. Andere looptijd en kilometrage mogelijk.

Km-stand : 3.106 KM
Bouwjaar : 2020

Aantal deuren : 5
Brandstof : Benzine

Skoda Scala 1.0 TSI Style - Automaat

Nu tijdelijk 

€ 23.750,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 410,- per maand!*

(LEASE) AUTO VAN DE WEEK(LEASE) AUTO VAN DE WEEK

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!



2218 maart 2022

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Van Bommel Optiek: 
dé lenzenspecialist van de regio

www.vanbommeloptiek.nl 

Afspraak maken? Bel 06-31750599 

  Voordelen:
• Transparante prijzen
• Moderne lenzenpraktijk met de 
 allernieuwste meetapparatuur

• Alle type lenzen: zachte en harde 
 lenzen, daglenzen, nachtlenzen, 
 multifocale lenzen

• Ook alleen lenscontrole mogelijk

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Tonijn Pasta
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 350 gr pasta pappardelle
o 500 gr cherry tomaten
o 2 rode uien
o 75 gr zwarte olijfringen
o 2 blikjes tonijn op water
o 1 solo knoflook
o 4 el tomaten puree
o 200 ml kookroom
o 2 tl chili vlokken
o 2 el citroensap

Toppimg: Spaanse knoflook-
broodjes,                             
Parmezaanse kaas, 
rucola, kappertjes

Halveer de cherrytomaten, snipper de
ui en knoflook. Laat de tonijn en
olijfringen uitlekken. Fruit de ui en
knoflook aan met olijfolie in een
grote koekenpan. Voeg de tomaat,
olijven en tonijn toe aan de knoflook
en ui.

Kook ondertussen de pappardelle
volgens de verpakking.

Roer de tomatenpuree door de
vissaus heen. Laat deze even

meebakken en voeg dan de chili
vlokken toe. Schenk hierna de
kookroom bij de saus en laat dit even
inkoken. Voeg citroensap toe naar
smaak.

Serveer de pappardelle met de saus
en toppings zoals: verkruimelde
knoflookbroodjes, Parmezaanse kaas,
rucola en-of kappertjes.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4  personen Voorbereiding: 15  min Klaar in:  30  min

75 gr zwarte olijfringen
2 blikjes tonijn op water

-
broodjes,                             
Parmezaanse kaas, 
broodjes,                             
Parmezaanse kaas, 
broodjes,                             

rucola, kappertjes

Ook wij proberen om wat minder vlees te 
eten. Nu vinden ze bij ons vis niet lekker, 
vissticks of kibbeling dat gaat er nog wel in 
maar mag eigenlijk geen vis heten.

Daarom probeer ik nog wel eens wat met 
tonijn uit blik. Dat zit een beetje tussen vlees 
en vis in, een stevige structuur en een redelijk 
neutrale smaak. Lekker makkelijk deze pasta 
met tonijn en zo op tafel.

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

Tonijn Pasta
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 350 gr pasta pappardelle
o 500 gr cherry tomaten
o 2 rode uien
o 75 gr zwarte olijfringen
o 2 blikjes tonijn op water
o 1 solo knoflook
o 4 el tomaten puree
o 200 ml kookroom
o 2 tl chili vlokken
o 2 el citroensap

Toppimg: Spaanse knoflook-
broodjes,                             
Parmezaanse kaas, 
rucola, kappertjes

Halveer de cherrytomaten, snipper de
ui en knoflook. Laat de tonijn en
olijfringen uitlekken. Fruit de ui en
knoflook aan met olijfolie in een
grote koekenpan. Voeg de tomaat,
olijven en tonijn toe aan de knoflook
en ui.

Kook ondertussen de pappardelle
volgens de verpakking.

Roer de tomatenpuree door de
vissaus heen. Laat deze even

meebakken en voeg dan de chili
vlokken toe. Schenk hierna de
kookroom bij de saus en laat dit even
inkoken. Voeg citroensap toe naar
smaak.

Serveer de pappardelle met de saus
en toppings zoals: verkruimelde
knoflookbroodjes, Parmezaanse kaas,
rucola en-of kappertjes.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4  personen Voorbereiding: 15  min Klaar in:  30  min

Tonijn Pasta
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 350 gr pasta pappardelle
o 500 gr cherry tomaten
o 2 rode uien
o 75 gr zwarte olijfringen
o 2 blikjes tonijn op water
o 1 solo knoflook
o 4 el tomaten puree
o 200 ml kookroom
o 2 tl chili vlokken
o 2 el citroensap

Toppimg: Spaanse knoflook-
broodjes,                             
Parmezaanse kaas, 
rucola, kappertjes

Halveer de cherrytomaten, snipper de
ui en knoflook. Laat de tonijn en
olijfringen uitlekken. Fruit de ui en
knoflook aan met olijfolie in een
grote koekenpan. Voeg de tomaat,
olijven en tonijn toe aan de knoflook
en ui.

Kook ondertussen de pappardelle
volgens de verpakking.

Roer de tomatenpuree door de
vissaus heen. Laat deze even

meebakken en voeg dan de chili
vlokken toe. Schenk hierna de
kookroom bij de saus en laat dit even
inkoken. Voeg citroensap toe naar
smaak.

Serveer de pappardelle met de saus
en toppings zoals: verkruimelde
knoflookbroodjes, Parmezaanse kaas,
rucola en-of kappertjes.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4  personen Voorbereiding: 15  min Klaar in:  30  min

De oorlog in Oekraïne brengt een grote 
vluchtelingenstroom op gang. Er wordt 
rekening gehouden met tienduizenden 
vluchtelingen die de komende maanden in 
Nederland opgevangen moeten worden. 
Daarom heeft het kabinet aan alle 25 veilig-
heidsregio’s, waaronder Veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost, de opdracht gegeven 
om samen met gemeenten voor opvang-
plekken voor vluchtelingen uit Oekraïne te 
zorgen. Deze opvang zal mogelijk geruime 
tijd, maanden of zelfs nog langer, duren.

Inmiddels zijn de eerste duizend opvangplek-
ken voor Oekraïense vluchtelingen in onze 
regio gevonden. De eerste vluchtelingen zijn 
gehuisvest in de gemeente Eindhoven en een 
aantal regiogemeenten. De specifieke loca-

ties worden bekendgemaakt zodra vluchte-
lingen hun intrek hebben genomen en om-
wonenden zijn geïnformeerd.

Ook in onze gemeente is gezocht naar moge-
lijke opvanglocaties. Op vrijdag 12 maart heb-
ben we onze mogelijke opties aan de Veilig-
heidsregio Brabant-Zuidoost doorgegeven. 

Wil je helpen?
Wil je geld doneren, dat kan via Giro 555 of 
wil je je aanmelden als gastgezin voor de 
opvang van vluchtelingen uit Oekraïne: lees 
meer op www.takecarebnb.org 

Wil je meer informatie of wil je spullen do-
neren voor Oekraïnse vluchtelingen? Er is 
een speciaal telefoonnummer geopend waar 
je terecht kunt met vragen. Het nummer 
040- 2382037 is dagelijks bereikbaar van 
08.30 tot 17.00 uur. Je kunt je vraag ook mailen 
naar oekraine@eindhoven.nl

Veelgestelde vragen over de situatie in 
Rusland en Oekraïne kun je ook vinden op 
Rijksoverheid.nl

Opvang Oekraïense vluchtelingen

INFORMATIEF



23 18 maart 2022

REUSEL - De Heemkunde werkgroep Reusel 
publiceert al sinds 1989 elk kwartaal het 
tijdschrift de Schééper. Dezer dagen rolt 
nummer 132 van de pers en natuurlijk weer 
vol met interessante heemkundige verha-
len. Daarbij staan veel oude foto’s afge-
beeld, zodat het niet alleen een interessant 
lees-, maar ook weer een mooi kijkblad is 
geworden. Op deze manier kunt u op de 
hoogte blijven van de geschiedenis van 
Reusel.

Vanwege de oplopende kosten zijn we ge-
noodzaakt om het abonnement met ingang 
van juni te verhogen van € 12,- naar € 14,- per 
jaar (buiten Reusel exclusief verzendkosten). 
Daarvoor ontvangt u het blad 4 keer per jaar. 
Nog steeds zijn we op zoek naar nieuwe 
abonnees. Misschien vindt u het leuk om een 
abonnement als cadeautje te geven aan ou-
ders, grootouders of vrienden. Aanmelden 
kan per e-mail: adminscheeper@heemkun-
dereusel.nl of telefonisch via 06-51689020 
(Bep Dierckx, tussen 18.00 en 20.00 uur). 

In elke uitgave laat Thijs van der Zanden een 
echte Reuselnaar aan het woord. Die vertelt 
zijn of haar levensverhaal en dat levert na-
tuurlijk ook veel oude familiefoto’s op. Deze 
keer is het de beurt aan de 71-jarige Jan van 
Limpt, de vierde in de rij van de zeven kin-

deren van Kees van Limpt (alias Pee) en van 
Bets Jansen (ook wel van de Gelderse ge-
noemd). Jan woont samen met zijn vrouw 
Toos aan het Julianaplein en is erg actief (ge-
weest) in het Reuselse verenigingsleven                                                                 

Het is inmiddels 25 jaar geleden dat de beide 
gemeenten Reusel en Hooge en Lage Mier-
de off icieel werden samengevoegd tot de 
huidige gemeente Reusel-De Mierden. Voor 
het echter zover was op 1 januari 1997 had dit 
echter heel wat strubbelingen opgeleverd. De 
voorbereiding ging gepaard met veel ups en 
downs. Het duurde dan ook niet minder dan 
zes jaar om tot een definitieve fusie te komen. 
Bernard Fleerakkers beschrijft wat er in de 
jaren ‘90 zoal aan voorafging.                                                                                                         

Van de oudere generatie kennen een aantal 
nog het onvervalst Reusels dialect.  Onze 
dialectdeskundige Wim van Gompel gaat 
verder met zijn serie over Reuselse bisjes. In 
deze uitgave komt ons tweede huisdier aan 
de beurt, namelijk de kat. Een kat miauwt, 
vangt muizen, spint en snort en komt altijd 
op zijn of haar pootjes terecht en heeft negen 
levens. Onlangs vonden we in onze archieven 
van de Heemkunde de oorlogsherinneringen 
van frater Mauritio Jongen (1878-1955). Die 
waren tot nu toe nog niet bekend. Deze frater 
verbleef tijdens de oorlogsjaren in het frater-
huis in Reusel. Vanwege het oorlogsgeweld 
zochten in september 1944 zo’n 300 inwoners 
een veilige schuilplaats in de kelders van het 
fraterhuis. Zijn relaas geeft een aardige inkijk 
in het leven tijdens die spannende en angsti-
ge oorlogsdagen.

In het verleden zijn in opdracht van het ge-
meentebestuur transcripties gemaakt van 
een aantal stukken uit het archief van de 
abdij van Postel. Huub van Beek laat ons 
kennismaken met één van deze stukken.                                                                                                                    
In de rubriek over wat er 25 geleden in Reusel 
gebeurde, besteedt Jos Lavrijsen aandacht 
aan het eeuwfeest van de Reuselse Boeren-
bond in 1997. De festiviteiten werden destijds 
groots gevierd.                                                                                             

De Reuselse geschiedenis krijgt in deze uitga-
ve weer een vervolg met een gedeelte uit de 
Brug. Dat was het blad, dat tussen 1947 en 1950 
elke maand verzonden werd naar de Reuselse 
soldaten, die destijds in Nederlands-Indië hun 
dienstplicht vervulden. Op die manier bleef er 
contact met het thuisfront in Reusel.

Weet u trouwens dat de heemkamer in het 
gemeentehuis, naast de bibliotheek, elke 
dinsdagmorgen van 10.00 tot 12.00 uur open 
is voor iedereen. U bent dan van harte wel-
kom voor vragen en inlichtingen of om zo 
maar een praatje te komen maken en de gra-
tis koff ie staat voor u klaar en kunt u zich hier 
aanmelden als abonnee.

INFORMATIEF

STOFZUIGER AANBIEDING!!

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

AEG stofzuiger
Extra lange snoer 
van 9 meter!

        

Nu 
€169,-

+ + GRATIS + +
1 SET STOFZAKKEN

We hebben een showroom 
vol met elektrische fi etsen 

uit voorraad leverbaar!

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

Loop snel binnen!
Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

De nieuwe tijdschrift 
de Schééper is er weer!

BLADEL - Afgelopen december vroegen 
wij u ons uw gespaarde DE-waardepunten 
te schenken en dit was geen verzoek aan 
dovemans oren. Er is massaal gehoor ge-
geven aan deze oproep.

Voor de 10e keer werden er landelijk pun-
ten verzameld om te verzilveren tegen pak-
ken koff ie voor de voedselbanken. Stichting 
Voedselbank Bladel, die cliënten heeft uit de 
gemeentes Reusel-De Mierden, Bladel en 
Eersel, deed voor het eerst mee aan deze 
actie en (mede daardoor) met een fantastisch 
resultaat. 

We streven bij de samenstelling van de voed-
selpakketten naar een combinatie van verse 
producten, zoals groente en fruit en langer 
houdbare producten. Omdat koff ie lang houd-
baar en duur is wordt het zelden aangeboden, 
maar cliënten van de Voedselbank willen ook 
graag af en toe ‘een lekker bakkie doen’ en 
dankzij de inzamelingsactie kunnen de cliënten 

het komende jaar wekelijks voorzien worden 
van koff ie en dat wordt enorm gewaardeerd. 
Met plezier hebben onze vrijwilligers 685.365 
punten geteld, waarvoor we 1482 pakken kof-
fie hebben gekregen. Tussen de waardepunten 
zaten ook lieve briefjes met eindejaarswen-
sen, complimenten aan onze stichting, statie-
geldbonnetjes en andere waardebonnen van 
supermarkten. Zeer hartverwarmend! 

Voedselbank Bladel dankt iedereen die pun-
ten heeft gedoneerd heel hartelijk en we 
hopen dat de opbrengst van de komende 
actie in december 2022 weer net zo’n succes 
wordt en roepen daarom iedereen op hun 
D.E. waardepunten voor dit goede doel te 
bewaren.

1482 pakken koffi  e voor 
Voedselbank Bladel

Weekkrant PC55
In PC55 lees je over mensen en bedrijven die je ként.
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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

#8

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

7 8 4 4 6
6 4 2 3 6

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

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

9 8
6 2

5 7
8 4 5 6 3 4

5 8 1 1 2
1 7 4 7

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

2 5 9 3 2
8 1 4 8

7 8 5 6 8 1 5 3

 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.

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 11

SC
C

S, the source m
otel!  Program

s check in and never check out!
-- K

en Thom
pson

4 2 6
2 6 7

6 8 2 9
8 1 2 5

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

6 5 4
9 2 6

De winnaar van vorige week is: 

Dré van Kemenade 
uit Reusel

met de oplossing: 
‘Stembusoverwinning’

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

 Puzzel
 & win!

De puzze   lprijs van deze week, 
een heerlijke luxe vlaai, 

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 11

"Life is a com
edy for those w

ho think... and a tragedy for those w
ho feel."

-- H
orace W

alpole

1 3
9 7 4 8

2 9
3 6 8 4

2 6 4 1
4 2
5 7 3 1

8 7

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 2

M
aze #5

©
 2010 KrazyD
ad.com

N
eed the answ
er? http://krazydad.com
/m
azes/answ
ers

K
R
A
ZYD
A
D
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O
M
/PU
ZZLES

D
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lh
of

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

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

www.puzzelpro.nl©

AIRCO
ARMZWAAI

ASTER
AUTOBUS

AVONDJURK
BALANS

BALIE

BIKINI
EETVERTREK
FOTOAFDRUK

GEMAK
GEWAS

GEZELLIN
GOKHAL

GRUIS
HAAKS

INSIGNE
KANTOOR

KAPER
KOPMAN
KRABBEN

KRAKER
KRONIEK
KUNSTJE

KWANTITEIT
LOTION
METRO

NEIGING

ONGELUK
ONTGINNING
PLUNJEBAAL

RAMEN
RIBES
ROUTE
SALAMI

TELEX
TONDEUSE

TUSSEN
UITWEG
ZEEKLEI

ZEEOLIFANT
ZEEUW

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Gemeenteraadsverkiezingen • Oplossing: Stembusoverwinning • Antwoorden: A: Linksbovenaan – 
B: Klimaatopwarming – C: Natuurbescherming – D: Stempotlood – E: Ambtsketen – F: Raadhuis – G: Raadsvragen – 
H: Kringlooplandbouw – I: De stem van het volk – J: Verkleedpartij – K: Dorpsraad – L: Zwart-witdenken – M: Stikst-
of – N: Een schone toekomst – O: Rechtsongelijkheid – P: Woningnood – Q: Kiezen op elkaar – R: Verenigingsleven

 Stuur je puzzeloplossing 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!

Woordzoeker

James Hond!James Hond!
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Mijn duim gaat omhoog voor de EHBO Afdeling Hapert 
naar aanleiding van hun donatie van 2 brancards, vele 
dekens en 5 overvolle EHBO-koff ers voor Oekraïne. Goed 
gedaan!

Richard
------------------------------------------------------------------

Onze duim staat omhoog voor de zeer geslaagde en goed 
verzorgde carnavalsmiddag van de KBO en cv de Pinte-
wippers. Bedankt!

Enkele bezoekers
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omhoog voor Rob en Angelien voor het plaatsen van een zwaluwhuis met 
nestkasten in de Sleutelstraat in Reusel waar de zwaluwen kunnen broeden. 

De buren
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omhoog voor de vrijwilligers van Ut Dierenwaaike! Zij zorgen altijd goed voor 
de dieren daar, zodat wij er van kunnen genieten. Van het in het najaar opgehaalde geld zijn 
2 mandareineenden, 2 pijlstaarten en een gedeelte van het koppel zwanen betaald. Super 
bedankt aan iedereen die iets heeft gegeven!

Marjoleine de Warle-Bravenboer
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omhoog voor Sem Schilders uit Hapert, die met het inzamelen van statiegeld-
flessen een bedrag van € 271,25 ophaalde voor Oekraïne.

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

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

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

  WIST
     JE 
DAT...?

... de beroemde 
schrijver Roald Dahl 

als spion werkte voor de 
Britse overheid? Vanaf 
1944 werkte hij bij de 
Britse ambassade in 
Washington, waar hij 
het aanlegde met rijke 
dames, om informatie uit 
hen los te krijgen en 

waarschijnlijk omdat het 
nu eenmaal niet de 

vreselijkste klus was om 
te doen. Hij was in die 
tijd een knappe man 
die zijn charmes goed 
wist te gebruiken.

www.loesje.nl

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog
de

 d
ui

m

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

De brug aan Voorheide (N139) over het 
kanaal Dessel-Turnhout-Schoten in Aren-
donk (België) wordt gerenoveerd. Zowel 
de onderkant als de bovenkant van de 
brug worden vernieuwd. De werkzaam-
heden zouden in maart starten, maar zijn 
voor nu uitgesteld. Het Agentschap Wegen 
en Verkeer (AWV) en gemeente Arendonk 
werken aan een nieuwe planning. 

Omleiding Reusel-Arendonk
De werkzaamheden duren zo’n zes maanden. 
Er is dan een omleiding voor gemotoriseerd 
verkeer tussen Reusel en Arendonk. De om-
leidingsplannen vind je op www.wegenenver-
keer.be/arendonk. Fietsers en voetgangers 
kunnen de fietsbruggen blijven gebruiken. 
Voor meer informatie zie:

www.wegenenverkeer.be/arendonk

Renovatie brug 
Voorheide in 
Arendonk

Even boodschappen doen of een partner 
in het verzorgingstehuis bezoeken is niet 
voor iedereen vanzelfsprekend. Vervoer 
ontbreekt in veel gevallen. 

ANWB AutoMaatje is een vervoerservice 
waarbij vrijwillige chauff eurs minder mobiele 
plaatsgenoten vervoeren. Via verschillende 
kanalen hebben we de vraag gekregen of 
we vanuit de gemeente Reusel-De Mierden 
aan kunnen sluiten bij dit initiatief vanuit de 
ANWB.

Op donderdag 24 maart om 13.30 uur orga-
niseren we daarom een bijeenkomst over 
dit thema in D’n Aachterûm, Korenbocht 50 
in Reusel. Janique Huijbregts van de ANWB 
geeft die middag een presentatie. Ook is er 
volop ruimte om vragen te stellen. We hebben 
afdelingen van de KBO, werkgroepen zorg en 
welzijn en het Gehandicaptenplatform uitge-
nodigd maar willen daarnaast iedereen die 
geïnteresseerd is de kans bieden om aan te 
sluiten. Mogelijk vindt u het leuk om als vrij-
williger aan de slag te gaan of heeft u vragen 
over dit thema. 

Graag ontvangen wij uw aanmelding voor 21 
maart via i.vangerven@reuseldemierden.nl,  
zodat wij een idee hebben hoeveel personen 
er komen. Mocht u later toch nog graag willen 
komen dan bent u, ook zonder aanmelding, 
van harte welkom.

Bijeenkomst 
AutoMaatje ANWB
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Oktober zoekt vrijwilligers
Bij revalidatieafdeling De Berkendreef op  
locatie Floriaan in Bladel doen de cliënten  
zoveel mogelijk zelf om weer zelfstandig thuis 
te kunnen gaan wonen.

Als vrijwilliger ondersteun je de cliënten hier-
bij door samen de tafel te dekken, een luiste-
rend oor te bieden, een stukje te wandelen of 
bij het voorbereiden en rondbrengen van het 
avondeten.

We zoeken vrijwilligers voor iedere dag en 
dagdeel van de week. Dag en tijd worden in 
overleg met jou bepaald. Meer info via Annet/
Marloes, telefoon 06- 5158 7622 of e-mail 
coordinatorenvrijwilligers@zorginoktober.nl 

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

Gezellige activiteiten met Els

Els is een gezellige dame van 53 jaar met een 
lichte verstandelijke beperking uit Bladel. Ze 
zit in een elektrische rolstoel en woont zelf-
standig bij een woonlocatie van Lunet.

Zij zoekt iemand die ook van gezelligheid 
houdt en een kop koffie drinken op een terras 
leuk vindt. Ook wil ze graag samen rustige, 
creatieve activiteiten bedenken en onderne-
men. 

Ben jij een vrouw die het initiatief neemt om 
met haar ‘s avonds of in het weekend wat ge-
zelligs te gaan doen? Dan ben jij het maatje 
dat Els zoekt! Info bij Patricia Peters: 088-
5515610 of vrijwilligerswerk@lunetzorg.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

Dan wint u een paar ATC-wandelsokken 
van Lowa van Voet en Goed t.w.v. € 20,00 
en een sporthanddoek met bidon 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

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

Dansen voor 
50-plussers

Zaterdag 26 maart is het weer 
dansen voor 50-plussers in d’n 
Aachterûm te Reusel.

• Aanvang 19.30 uur (tot 23.30 uur)
• Entree € 1,50 
• Diskjockey Wil

Bestuur KBO-Reusel BLADEL - Elke 2 jaar houdt teken- en 
schilderclub de Blaalse School een grote 
expositie in Den Herd in Bladel. Vanwege 
corona heeft deze expositie in 2021 geen 
doorgang kunnen vinden. Maar dit jaar 
wordt de grote zaal weer omgebouwd tot 
galerie voor de leden van deze club.

Per persoon mogen maximaal drie werken 
worden geëxposeerd. De groepen die mee-
doen aan het door die groep gekozen thema, 
mogen nog een extra werk inleveren. De 
expositie is heel divers, van abstract tot re-
alistisch, landschappen, portretten, bloemen 
stillevens en van groot tot klein. Ook dit jaar 
mogen de bezoekers een stem uitbrengen 
voor het in hun ogen mooiste schilderij. De 
kunstenaar van dit schilderij krijgt een eervol-
le vermelding.

Heeft u zin om onze expositie te bezoeken en 
al dit mooie werk te komen bewonderen, dan 
bent u van harte welkom op zaterdag 9 april 
van 13.00 tot 17.00 uur en zondag 10 april van 
11.00 tot 17.00 uur in de grote zaal van Den 
Herd, Emmaplein 4 in Bladel. Ook zin om te 
tekenen of te schilderen bij onze club? Er is 
nog plaats voor nieuwe leden. Wilt u een keer 
proefdraaien, schroom dan niet om aan te 
sluiten. Informatie vindt u op 

www.blaalseschool.nl

Expositie teken- en 
schilderclub de Blaalse 
School in Den Herd

HAPERT - De Liederentafel 3x3 in Hapert 
heeft nog plaats voor nieuwe leden. Kom 
je uit de omgeving van Hapert en vind je 
het leuk om een middag gezellig samen te 
zingen met andere 50-plussers (mannen 
en vrouwen), loop dan gerust eens binnen 
bij Den Tref in Hapert. 

We zingen voornamelijk oude Nederlandse 
liedjes op elke eerste maandag van de maand 
van 13.30 tot 15.30 uur. Informatie kun je  
inwinnen bij Nell Gijsbers, tel. 06-36544944.

Nieuwe leden 
gezocht voor 
Liederentafel 3x3
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Baby-wipstoeltje met staande speelgoedrekje, 
kunststof. Samen € 10,-. Tel. 06-44194888.

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

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.

ZONDAG 20 MAART MEGA VLOOIENMARKT
Bomvol!! Tennishal Eindhoven Noord, 
Vijfkamplaan 10, Eindhoven. 
09.00-16.00 uur. Info: 06-20299824
www.timmermansevenementen.nl

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

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

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.

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.

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.

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.

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

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.

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.

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.

Grassen voor in de tuin: lampepoetsersgras, 
60 cm hoog, kleine € 3,00, grote € 5,00. 
Info: 0497-384320/06-28300102 in Bladel.

Braun type FS 10 Multi gourmet/stoomkoker, 
compleet, nieuw in doos, van € 125,00 voor 
€ 25,00. Tel. 013-5091449.

Robuuste schommelstoel, i.z.g.st. € 75,-.
Eiken plantentafeltje € 15,-. Tel. 06-83918582.

Dragline hijskraan, jaren ‘60, geel/rood metaal. 
Vr.pr. € 70,-. Tel. 0497-643599.

Originele Venta luchtbevochtiger voor ruimtes 
tot 45 m2, i.z.g.st. € 50,00. Tel. 06-13671895.

Compostton, groen kunststof, 325 L, 74x62x90 
(h) cm, z.g.a.n. met beluchtingsdeksel, loswoel-
stang, zelfventilerende bodem en ledigingsklep 
onder. € 25,-. Tel. 06-13671895.

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: Appartement voor mijn collega en 
zijn 16-jarige dochter. Tel. 06-19141099.

GEZOCHT: Poetshulp voor 4 uur per week in 
Hoogeloon. Whatsapp of SMS: 06-33634060.

GEZOCHT: Oppas voor onze lieve poedel Ivy, 
waar ze af en toe mag logeren en iemand waar 
ze lekker mee kan gaan wandelen in de bossen 
en knuffelen op de bank. Tel. 06-10660082.

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.

GRATIS AF TE HALEN: 2 krielhennen, zwart, 
vermoedelijk de kleinste. Tel. 0497-643599.

GRATIS AF TE HALEN: Kinderledikantje, 
compleet, maar een paar keer gebruikt. 
Tel. 06-29221228.

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.

GEVRAAGD: Computerscanners voor mijn 
verzameling, zowel basis- als pocketmodellen. 
Tel. 06-45485000.

GEVRAAGD: Waterhandpomp. 
Tel. 06-38682060.

 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

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

CONTAINER HUREN

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Geen weekblad?

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

Oude Provincialeweg 33, 5527 BM Hapert
0497 - 38 13 48 www.lemmenshapert.nl
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WE ARE
HIHI RING!
JOIN OUR TEAM!

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!

Wacht dan niet langer! 

Zie jij jezelf wel bij
Expandable werk en ?

Wij zijn per direct op zoek naar:

• UITVOERDER

• TIMMERLIEDEN 

• CHAUFFEUR / medewerker onderhoud 
materieel en gereedschappen, 
in bezit van TCVT-certificaat Machinist Autolaadkraan met hijsfunctie, 
of bereid dit te gaan halen.

Bel of stuur een app naar 06-53755401, 
of stuur een email naar hb@bouwbedrijfburgmans.nl

Voor meer informatie en een overzicht van onze projecten, 
bezoek onze website www.bouwbedrijfburgmans.nl 

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

WWW.BOUWBEDRIJFBURGMANS.NL
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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

PAROCHIE

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

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
- Overleden leden Stille Omgang 
  Amsterdam, afdeling Lage Mierde 
  en Hulsel

Hoogfeest: Maria Boodschap, 
aankondiging van de Heer
Vrijdag 25 maart
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Ad van Gompel

4e Zondag van de Vasten 
(‘Laetare’)
Zaterdag 26 maart
16.00 uur: Eucharistieviering
- Peter van Eijk

Zondag 27 maart
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Kees Wouters en 
  Dien Wouters-van Summeren
- Nelleke Michiels-van Gisbergen
- Overleden ouders Bernard Jansen 
  en Anneke Jansen-Rijkers
- Anneke Schellekens-Moergastel
- Overleden ouders Laarakker-Sijmons 
  en overleden kinderen

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de Voed-

selbank in de Mariakapel neerzetten. Graag 
houdbare producten. Alvast hartelijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Petrusklepel
We hebben de uitvaart gehouden voor Jac 
Sleddens uit Hapert (van geboorte uit Lage 
Mierde) en voor Marcel Castelijns uit Caste-
ren (bijgenaamd ‘Celis’). Mooie mannen, die 
tot het eind verbonden bleven met hun dier-
baren en met de kerk. Jac lag op het laatste 
in een hospice. Hij vroeg zijn kinderen nog 
om een snoeischaar mee te brengen, zodat 
hij ook daar de tuin kon opknappen. Dat had 
hij altijd gedaan bij de pastorie de kerk van 
Hapert. De uitvaart was in Hoogeloon, waar 
Jac geholpen heeft als uitvaartacoliet. Marcel 
zie ik nog verkleed opkomen bij de Kick-off  
voor het Elisabethspel in Casteren, in een pij, 
als biechtvader van Elisabeth. Die rol had hij 
destijds ook gehad. We zullen hem missen 
in 2023. Bij zijn kist stonden heel toepasse-
lijk prachtige rozen en het Willibrordusgilde 
bracht de laatste eer. Daarvan was Celis 40 
jaar lid. Mogen beide zielen rusten in vrede. 
En dat wij hun gelovig enthousiasme voort-
zetten!

Pastoor Schilder

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  
                   (m.m.v. Klankbord)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref  
                 (m.m.v. gemengd koor)
13.00 uur: Bladel, Kerk, doopviering van Aimy, 
                 Sebas en Izabella van Vessem

Maandag 21 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 22 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 23 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 (Jezusfilm)

Donderdag 24 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt,
                 Gebedsdienst

Hoogfeest van 
Maria Boodschap
Vrijdag 25 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 26 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 

4e Zondag in de 
Veertigdagentijd (‘Laetare’)
Zondag 27 maart
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 26 en 27 maart)
Bladel zaterdag:
- Voor een snel einde aan de oorlog 
  in Oekraïne 

Bladel zondag:
- Frans Klessens en Anna Klessens-Teurlings
- Bert Cornelis, Jaan Cornelis-Klessens 
  en Marlou

Casteren:
- Niek van Hesteren, Maria Sterken-Sanders 
  en dochter Marloes, Willem en Cato van 
  Gerwen-Welling, Fia en Jan van der 
  Heyden-van Gerwen, Cor Snelders, 
  An van Gerwen, Joke Luyten-van Deursen
- Wilhelmus en Maria Catharina 
  Castelijns-Castelijns

Hapert:
- Lena van Dingenen (f)

Hoogeloon:
- Miet van de Vondevoort-Timmermans 
  (mndg)
- Petra Bullens-Hendriks (mndg)
- Jan Mollen en To Mollen Beerens (f)
- An en Wim Spooren-Mollen 
  en hun dochter Tonnie

Mededelingen:
-  We steunen als Vastenproject een Doven-

school in Uganda. Op de 4e en 6e zondag van 
de vasten zal ervoor gecollecteerd worden.

-  Mensen die graag meereizen naar Keulen 
met de parochiebedevaart van 22-24 oktober 
kunnen zich aanmelden of informatie vragen 
via het secretariaat.

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.)

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

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

INFORMATIEF

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de steun, kaartjes, bloemen en 
berichtjes die wij hebben mogen ontvangen na het plotselinge overlijden van 

mijn vrouw, moeder en oma

Alida van Heijst-Oosterveen
- Ali - 

✩ 06 februari 1948       ✝ 08 februari 2022   

Speciale dank aan uitvaartzorg van den Berk en Loonen, 
huisartsenpraktijk ‘de Kuil’ en de Zuidzorg. 

Aart van Heijst
Kinderen en kleinkinderen

Maandag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  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
   13.00 uur-16.30 uur: vergadering bestuur KBO
   13.30 uur-16.30 uur: spreekuur Welzijn de Kempen 
   13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
  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 boulesvereniging De Kloosters
   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
21 MAART

T/M
VRIJDAG 

25 MAART

BLADEL - In 2022 steunt de Parochie Hei-
lige Apostelen Petrus en Paulus met de 
opbrengst van een drietal collectes tijdens 
de vastentijd het werk, dat de familie Wou-
ters uit Hoogeloon verricht voor de Mulago 
Dovenschool in Kampala, Uganda. Dit is de 
tweede publicatie over dit project.

Onlangs zijn wij in contact gekomen met de 
stichter van de dovenschool in Kampala, de 
Nederlandse missionaris Harrie Tullemans. 
Hij heeft in 1997-1998 deze school opgericht, 
omdat dove kinderen in dit land totaal geen 
toekomst of perspectief hadden. Deze dove 
kinderen werden thuis weggestopt voor de 
buitenwereld en kregen dan ook geen on-

derwijs. Momenteel is Harrie Tullemans met 
zijn 82 jaar nog steeds actief als pastoor in 
Oeff elt. Toen Harrie Tullemans in 1997-1998 
deze dovenschool oprichtte, begon hij met 2 
leerlingen. Er was toen nog geen schoolge-
bouw. Zodoende werd er les gegeven vanuit 
het kerkgebouw. Momenteel heeft de school 
200 leerlingen, waarvan 125 meisjes en 75 
jongens in de leeftijd van 6 tot 14 jaar. De 
meesten zijn intern, waardoor de contacten 
met de ouders beperkt zijn.

Zoals eerder vermeld, zijn we in 2013 begon-
nen met ondersteuning bij de renovatie en 
aanpassing van het schoolgebouw. In dat jaar 
zijn we begonnen met de aanschaf van een 
aantal zonnepanelen. Uganda ligt op de eve-
naar, wat betekent dat iedere avond om 18.00 
uur de duisternis invalt. Elektriciteit is duur 
en je begrijpt dat niet alle ruimten en slaap-
vertrekken over voldoende licht konden be-
schikken. De zonnepanelen waren een hele 
verbetering, waardoor de dove kinderen ook 
’s avonds met hun gebarentaal beter konden 
communiceren.
In 2014 hebben we voor alle deuren en ramen 
(en dat waren er veel!) horren laten maken. 
Zodoende was het mogelijk om alle ruim-
ten goed te ventileren en toch de muskieten 
buitenshuis te houden (denk aan malaria). 
In 2015 hebben we de wasplaats vernieuwd, 
waar de kinderen (de jongsten uiteraard ge-
holpen door de ouderen) zoveel mogelijk zelf 
hun was doen. Ook hier was hygiëne de voor-
naamste reden om dit te veranderen.

De opbrengst van de kerkcollectes in onze pa-
rochie tijdens alle H. Missen in het weekend 
van 26 en 27 maart wordt bestemd voor de 
Mulago Dovenschool in Kampala, Uganda. U 
kunt uw bijdrage ook overboeken naar reke-
ning NL 12 RABO 0137 1753 96 t.n.v. RK Paro-
chie Heilige Apostelen Petrus en Paulus onder 
vermelding van ‘parochieel veertigdagen-
project’. Voor parochianen in Hoogeloon en 
Casteren geldt dat er later in het jaar ook een 
collecte is voor Vastenactie tijdens de Goede 
Doelen Week. De opbrengst daarvan is echter 
bestemd voor de landelijke Vastenactie.

Parochieel Veertigdagenproject 
voor Mulago Dovenschool, Uganda

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

 T : 06 2540 6262
 E : info@pedicurehuysbladel.nl
 W : www.pedicurehuysbladel.nl

De 
professionele 

pedicure

Bladel
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Doe jij praktijkschool of VMBo?
koM 9 april naar onze open BeDrijVen Dag
en kijk Wat gooskens joU kan BieDen!

www.gooskens.nl

WIJ ZIJN VAN
GOOSKENS HOUT

Jij binnenkort ook?
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GEZOND & VITAAL is een uitgave van

6 gezonde 
eff ecten van één 
nacht goed slapen
DE ÉÉN HEEFT ER MEER VAN 
NODIG DAN DE ANDER

GEZOND VITAAL
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Behoefte aan zorg
Verjaardagen zijn heel gezond: hoe 
meer je er viert, hoe ouder je wordt. In 
dat ouder worden schuilt echter een 
uitdaging. Je krijgt wellicht meer be-
hoefte aan zorg. Lichamelijke gebreken 
kunnen gaan opspelen en er zijn mis-

schien aanpassingen aan de woning 
nodig. Op het gebied van preventie 
kun je een heleboel doen. Zorgen dat 
je fi t blijft bijvoorbeeld. Door lekker 
elke dag even buiten te gaan wandelen 
– ook goed voor de vitamine D – of in 
een groep bij een seniorenvereniging, 

sportclub of fi tnesscentrum. Sporten/
bewegen wordt leuk als je iets gevon-
den hebt dat bij je past. Laat je advise-
ren, ga eens met een vriendin of buur-
vrouw mee kijken en vooral: vergeet 
niet te genieten.

Wonen
Je woning voldoet waarschijnlijk nu nog 
aan alle eisen en je huppelt met gemak 
de trap op maar is dat ook zo als je last 
krijgt van artrose. Het is goed om eens 
kritisch naar je huis te kijken. Wordt het 
misschien tijd om kleiner te gaan wo-
nen. De markt is nu goed, tijd om aan 
verkoop te denken en een kleiner huis 
terug te kopen met meer voorzieningen 
op de begane grond? Of kun je met een 
paar aanpassingen lange tijd vooruit. 
Een traplift, hulpmiddelen in de badka-
mer, meer domotica. Nu is de tijd om er-
over na te denken en een stap te zetten.

Persoonlijk advies
Zorg heb je niet alleen nodig als je ou-
der bent; in elke fase van het leven kan 
zorg nodig zijn. Het is niet raar om eens 
rond te vragen wat er mogelijk is. Door 
corona zijn er de laatste jaren geen 
zorgmarkten geweest waar je je licht 
op kunt steken maar het internet is ge-
duldig; alles is te vinden en wil je per-

soonlijk advies, dan zijn er tal van lokale 
ondernemers die je graag van dienst 
zijn. Met uitstekende service en eerlijke 
prijzen, komen ze graag langs om met 
je mee te kijken naar voorzieningen die 
je van jarenlang plezier voorzien.

Wie goed doet, goed ontmoet
Zorgen hoef je niet alleen te doen. Er 
zijn vrijwilligers die je op veel fronten 
bij kunnen staan. Om een kopje ko�  e 
mee te drinken, om activiteiten mee te 
doen. Om voor je te koken of voor de 
boodschappen te zorgen als het even 
niet zelfstandig lukt. Mantelzorgers of 
vrijwilligers van instanties die het fi jn 
vinden om iets voor een ander te doen. 
Of heb je zelf tijd om je in te zetten voor 
je medemens? Weet dan dat je gewaar-
deerd wordt en dat het fi jn is te weten 
dat je er niet alleen voor staat. Je weet 
het: wie goed doet, goed ontmoet.

Pluk de dag
Maak je niet te veel zorgen om de toe-
komst, niemand weet wat die brengt. 
Neem zelf initiatief om voor je oude 
dag te zorgen, de mogelijkheden zijn 
groot. Vraag hulp als het nodig is, geef 
hulp als je kunt en vooral: pluk de dag! 
Het leven is mooi, zeker als je kunt 
blijven genieten van de kleine dingen.

PLUK DE DAG
Een krant vol informatie over zorg en welzijn

Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster | Burg. van Houdtplein 22 z • Bladel
www.fi erohaarwerken.nl

• Voor haarwerken, maatwerk en haarstukken.
• Erkend en gecertifi ceerd door de ANKO.
• Privacy gewaarborgd.
• Gespecialiseerd in nazorg.
•  Fiero kan meteen declareren bij uw zorgverzekering als we in bezit zijn van een 

doktersverklaring.
• Salon in het gezondheidscentrum.
• Altijd een eerlijk, vrijblijvend en gratis adviesgesprek.

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 
06 - 51 66 81 97

Zorgen moet je doen, niet maken. Een bekende uitspraak met een 
duidelijke boodschap maar wat als je bezorgd bent om je toekomst? 
Als je weet dat je wellicht minder mobiel zal worden, dat de oude 
dag voor de deur staat en je graag in je huis wilt blijven wonen. 
Dan moet je nu zorgen dat je straks onbezorgd kunt genieten. Tips 
daarvoor vind je in deze krant. Blader er maar eens rustig doorheen.

2

MAAK KENNIS MET BIOCIRCUIT 
BIJ FITCLUB DE PAAL!
Vergeet het gedoe van apparaten in-
stellen, gewichten kiezen en urenlang 
zweten. Bij Fitclub de Paal hoeft dit 
allemaal niet meer. Train nu twee keer 
per week slechts 22 minuten op het 
BIOCIRCUIT om superfi t te worden. 

Wat is BIOCIRCUIT?

Dit circuit biedt een training op maat 
aan, waarmee je jouw fi tnessdoelen 
in korte tijd bereikt. Je hoeft nooit 
meer te wachten tot een apparaat be-
schikbaar is, en het instellen hiervan 
gebeurt automatisch. Deze snelle en 
e� ectieve training staat altijd voor je 
klaar.

Wat is er zo uniek aan?
✓  Eén login: je kunt direct aan de slag 

met je schema.
✓  Nooit meer wachten tot een appa-

raat beschikbaar is.
✓  Geen kans op fouten, de apparatuur 

corrigeert automatisch.

✓  Toestellen die je herkennen en zich 
automatisch aanpassen aan jouw 
instellingen.

✓  Een e� ectieve training die slechts 
22 minuten duurt.

✓  Mogelijk voor ieder fi tnessdoel, van 
ouderen tot fanatieke sporters.

Vraag nu je gratis proefl es aan via 
info@fi tclubdepaal.nl of bel naar 
0497-550 574.
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ZET JE BESTE BEENTJE VOOR!
Loopt alles naar wens?

De voeten zijn de basis
Je voeten vormen letterlijk de basis van 
je lichaam – sta je niet goed, dan kan je 
lichaam in onbalans raken. Met alle ge-
volgen van dien: rugpijn, heupklachten, 
zere knieën, of gevoelige onderbenen. 
Veel van die klachten komen vaker dan 
je denkt voort uit slecht zittende schoe-
nen of zolen met onvoldoende onder-
steuning. 

“Op individueel niveau kijken we naar 
jouw complete plaatje. Wat is je hou-
ding? Welke schoenen draag je? Hoe 
wikkel je je voeten af? Op basis van dat 
soort vragen proberen we de aard van 
het probleem boven water te krijgen. 
Soms komt het probleem ergens 
vandaan waar je het misschien 
niet verwacht had. Juist 
daarom is het zo belang-
rijk om je goed te laten 
adviseren.” 

‘Ik heb last van 
mijn hak’ 
Podotherapeut Luc 
ziet dat bepaalde 
klachten regelma-
tig terugkomen. “Ie-
mand beschrijft bij-
voorbeeld dat hij last 
heeft van de hak”, ver-
telt hij. “Dat duidt vaak 
op een blessure aan de 
achillespees, of op hielspoor.” 
Aan de voorzijde van de voet 
kent Luc ook klachten die vaker terug-
komen. “Een dof of tintelend gevoel in 
de voorvoet of de tenen is een bekend 
kwaaltje”, gaat hij verder. “Of juist het 
tegenovergestelde – een stekende pijn 
bij de tenen of de bal van de voet. Dit 
kan duiden op een doorgezakte voor-
voet, wat pijn doet bij zowel lopen als 
staan.” 

“Wij geven gespecialiseerd advies over 
hoe we dit kunnen verhelpen of zelfs 
voorkomen”, neemt Susan over. “Soms 
moet de voet beter ondersteund wor-
den door zooltjes, of blijken je schoenen 
toch niet zo goed geschikt te zijn als je 
misschien dacht. Een op maat gemaak-
te inlegzool kan veel klachten al ver-
minderen of juist helemaal voorkomen, 
terwijl het dragen van andere schoenen 
problemen zelfs kan voorkomen. Het is 
daarnaast ook goed om te weten dat wij 
samenwerken met fysiotherapeuten die 
bij bepaalde klachten uitkomst kunnen 
bieden.” 

De juiste wandelschoen
Iedere kent die tegeltjeswijsheid wel: 

een goed begin is het halve 
werk. Ook als je naar buiten 

gaat, geldt dit. Bijvoor-
beeld als je gaat wan-

delen. “Het is belang-
rijk dat een schoen 
voldoende onder-
steuning biedt”, zegt 
Susan. “Dat is iets an-
ders dan een schoen 
kiezen ‘omdat hij wel 
lekker zit’ of omdat hij 
een leuke kleur heeft. 

Bovendien moet je ook 
rekening houden met 

waterdichtheid, wind-
dichtheid, en met het ver-

mogen van de schoen om te 
ademen.” 

“De schoenen in ons assortiment, van 
de merken Lowa en Hanwag, hebben 
we specifi ek gekozen vanwege hun per-
fecte pasvorm voor mensen met smalle 
hielen, een brede (voor)voet, en alles 
daartussen. Wij helpen onze klanten 
te kiezen voor een schoen die aansluit 
bij hun behoeftes. Uiteraard kan een 

podotherapeutische zool aangemeten 
worden om jouw schoen verder te per-
fectioneren.” 

De juiste hardloopschoen
Een goede wandelschoen is niet direct 
een geschikte hardloopschoen, en vice 
versa. “Bij hardlopen is demping erg be-
langrijk”, legt Susan uit. “Als je hardloopt, 
oefen je tot wel drie keer je lichaams-
gewicht aan druk uit op je voeten; als je 
springt is dat zelfs zeven keer. Het juiste 
schoeisel helpt je om blessures zo veel 
mogelijk te voorkomen.” 

Voet en Goed is dé plek waar vakman-
schap en gedegen advies overlappen 
met een gericht assortiment. Die com-
binatie is onontbeerlijk voor lopers van 
elk niveau. De juiste pasvorm, een goede 
ondersteuning en voldoende demping 
laten je zorgeloos je sport beoefenen. 
Oh ja, en vergeet speciale sokken (zoals 
die van Falke of X-Socks) niet!

Van Vierdaagse tot marathon
Je zou misschien denken dat je met 
schoenen en sokken al een heel eind 
komt, maar niets is minder waar. Want 
zeg nu zelf; als je gaat wielrennen, dan 
heb je toch ook meer nodig dan een 
goed stel banden? Je stapt niet in je 

werkklo�  e op de fi ets, net zo min als je 
dat doet als je gaat wandelen of hard-
lopen. Iedere vorm van beweging vergt 
de juiste kleding, weet Linda. “Als je gaat 
wandelen wil je dat je huid droog blijft 
en dat je het niet koud krijgt als je rustig 
aan doet of even stilstaat”, legt ze uit. 
“Van de andere kant komt waterdichte 
(regen)kleding in ons Hollandse klimaat 
nogal eens van pas.” 

“Voor de hardlopers is waterdichte 
kleding juist niet wenselijk, omdat je zo 
je transpiratievocht niet goed af kunt 
voeren”, gaat ze verder. “Tegelijkertijd 
moet hardloopkleding zorgen dat je 
niet oververhit raakt, maar ook dat je 
niet teveel afkoelt. Tot slot is een rug-
zak ook geen overbodige luxe, maar ook 
hier adviseren wij verschillende dingen 
afhankelijk van je wensen en je doel. 
Of je nu af en toe een keertje gaat 
wandelen of dat je structureel aan het 
trainen bent voor een marathon; van 
Santiago de Compostela tot de Vier-
daagse, Voet en Goed helpt je vooruit.”

Het complete plaatje
Het team van Voet en Goed is bijeen-
gebracht door vakmanschap. Samen 
hebben Susan, Luc en Linda alle spe-
cialiteiten in huis om iedere wandelaar, 
hardloper, duurloper, of iemand met 
dagelijkse klachten op weg te helpen. 

“Onze combinatie van ervaring en kennis 
is uniek en niet online te koop”, conclu-
deert Susan zelfverzekerd. “Hoe jij ook 
beweegt, wij zorgen voor jóuw gezond-
heid. Dankzij Voet en Goed blijf je vitaal 
en gezond!”

Wandelen en bewegen zijn gezond voor je! Regelmatig bewegen 
is goed voor lichaam en geest. Het verlaagt de bloeddruk, verlaagt 
je cholesterol, en het is bovendien een goede manier om je hoofd 
even leeg te maken en af te rekenen met stress. Veel mensen 
nemen er niet altijd de tijd voor. Excuses zoals fysieke kwaaltjes of 
gebrek aan tijd liggen voor het oprapen. Soms is iemand die met 
je meekijkt en je klachten hoort alles wat je nodig hebt om weer 
op weg te kunnen. Susan, Luc en Linda van Voet & Goed in Hapert 
houden je in beweging!
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Ervaar het gemak van 
de opticien bij u thuis

Voordelen

• Oogmeting en oogzorg  
 met de allernieuwste 
 apparatuur bij u thuis

• Vrijblijvend advies 
 op maat

• Keuze uit ruim
 600 monturen

• Geen voorrijkosten en 
 gratis nazorg

• Zorgvergoeding wordt 
 voor u geregeld

www.vanbommeloptiek.nl

Maak snel een afspraak en 
informeer naar de mogelijkheden. 
Bel 06-31750599

Telefoon 06-25237177
www.yogapraktijkdevlinder.nl 
anitavangurp@yogapraktijkdevlinder.nl 

YOGA EN 
MINDFULNESS

Telefoon 06-25237177
www.yogapraktijkdevlinder.nl 
anitavangurp@yogapraktijkdevlinder.nl 

YOGA EN 
MINDFULNESS

De massageprakti jk is 6 dagen in de week open op afspraak

LESROOSTER
Maandag
09.15-10.15 uur Yoga 
19.00-20.00 uur Yoga 
20.30-21.30 uur Yoga 

Dinsdag 
09.15-10.45 uur Yin Yoga 
19.30-21.30 uur Mindfulness 

Woensdag 
09.15-10.15 uur Yoga 
10.45-11.45 uur Yoga voor Senioren 
19.00-20.15 uur Yoga en Mindfulness 
20.30-21.30 uur Yoga 

Donderdag 
09.15-10.15 uur Yoga 
11.00-12.00 uur Yoga voor senioren
19.00-20.00 uur Yoga voor Senioren 
20.15-21.15 uur Yoga voor Senioren 

Vrijdag
09.15-10.30 uur Yoga en Mindfulness 

Zaterdag wisselende acti viteiten 

Zondag
09.30-11.30 uur Meditati e

U kunt het hele jaar instromen

De massageprakti jk is 6 dagen in de week open op afspraak

De Gagel 8c | 5095 AH Hooge Mierde
Telefoon 06-25237177
www.yogaprakti jkdevlinder.nl
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Ambulante zorg en 
coaching
Iedereen is op zijn eigen manier bijzonder en 
daarom geloven wij in de kracht van 
persoonlijke begeleiding. Wij kijken naar jouw 
kwaliteiten en krachten zodat je deze leert in te 
zetten voor jouw groei. 

De medewerkers van Zo'ndag zijn breed 
inzetbaar. Samen met jouw maken we een 
zorgplan op maat. Zo'ndag biedt  zorg bij 
praktische zaken,Werk/opleiding, sociaal 
emotineel, systemisch, spiritueel en 
lichaamsgericht. 

Wil jij jezelf weer begrijpen en beter in je vel 
zitten dan ben je bij Zo'ndag aan het juiste adres.

Informeer naar ons uitgebreid zorg- en 
coachingspakket! 

Bedrijfsweg 2a
5531 PT Bladel

info@zo-ndag.nl
www.zo-ndag.nl

013-5908237

Samen gaan we
voor Zo'ndag!

Het zal je maar gebeuren. Je 
bent jong en jij of je naaste 
krijgt de diagnose dementie. 
Hoe fi jn is het dan als je ervarin-
gen kunt uitwisselen met elkaar 
en je gehoord voelt? Cordaad 
Welzijn organiseert in de Kem-
pen verschillende zelfhulpgroe-
pen, waaronder een groep voor 
jonge mensen met dementie. 
Onlangs verraste Bouwcenter 
van Hoppe uit Eersel hen met 
een gulle donatie van € 1161,56.

“In mijn vriendenclub had iemand jong 
dementie door dit van dichtbij mee te 
maken moesten we wat doen”, aldus 
initiatiefnemer meneer Herman Ten-
bült, logistiek planner van Bouwcenter 
van Hoppe. “We zijn er enorm blij mee”, 
aldus Ivonne Megens, coördinator van 
de zelfhulpgroepen. “Samen met de 
vrijwilligers hebben we al een mooie 
bestemming voor het geld gevonden.”

Iedere maand komt de zelfhulpgroep 
bij elkaar in Eersel en Bladel. De bijeen-
komsten zijn kleinschalig en speciaal 
voor mensen met dementie die jonger 
zijn dan 65 jaar. Ook hun partner of 
mantelzorger is welkom. Het gaat voor-
al om ervaringen delen met elkaar. Als 
inwoner van de gemeenten Bergeijk, 
Bladel, Eersel of Reusel-De Mierden 
ben je welkom om eens te komen 

kijken. Onder leiding van deskundige 
vrijwilligers.

De bijeenkomsten zijn van 19.30 tot 
21.00 uur. In Bladel kun je iedere laatste 
donderdag van de maand terecht en in 
Eersel iedere derde woensdag van de 
maand. Deelname is gratis.

Meer weten?
Kijk op www.cordaadwelzijn.nl of 
neem contact op met Ivonne Megens. 
Bel 06-57782844 of stuur een mail 
naar imegens@welzijndekempen.nl

Op de foto van links naar rechts Ingrid 
Siebers (Bouwcenter van Hoppe), Jos 
van Riel (vrijwilliger) en Ivonne Megens  
(Cordaad Welzijn).

JONGE MENSEN MET 
DEMENTIE
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Postbus 270, 5600 AG Eindhoven 
Algemene vragen: 088-551 50 00
Zorgvragen: 088-551 60 00

www.lunet.nl

De cliënten van Daniëlle van 
Aaken-Mollen (37 jaar), cliënt-
begeleider op de dagbesteding 
Het Gebint in de wijk Kerkebogten 
in Eersel, zijn volwassenen met 
een zeer ernstige meervoudige 
verstandelijke beperking. Dit 
betekent dat ze in een rolstoel 
zitten, niet kunnen praten en een 
ontwikkelingsleeftijd van drie tot 
twintig maanden hebben. “De 
meeste cliënten komen naar de 

“Wij zijn de oren, ogen, handen en voeten van onze cliënten. 
En zelfs een beetje hun hoofd, want het is aan ons om hun 
emoties te snappen. Klein kijken, noemen wij dat.”

dagbesteding toe. Maar ik 
bezoek ook cliënten op onze 
woonlocatie De Poten. Samen 
met mijn collega’s zorg ik dat alle 
cliënten een fi jne dag hebben.” 

Klein kijken
Om ‘klein te kijken’ moet je zelf ook 
terugschakelen, de omgeving 
loslaten, rustig worden, legt 
Daniëlle uit. “Alleen dan kun je de 
kleine dingen zien die je anders 

zou missen: een frons, een 
 beweging met de ogen, een 
glimlachje, een tevreden ‘knorretje’. 
Dat geeft zo veel voldoening. Je 
betekent echt iets voor de ander; 
bent even één met de cliënt.” 

Hoe doe je dat? “Ik communiceer 
op een ander niveau, met aan-
rakingen en vanuit ontspanning. 
Ik zorg voor rustige muziek, een 
geurtje, zacht licht en richt me 
helemaal op de cliënt. Dat 
maakt mij, een snelle, drukke 
prater, ook rustig - dat vind ik 
heel mooi. Die rust voelen de 
cliënten. En dan loopt alles 
soepeler. Het heeft hier geen zin 
om te zeggen: ‘Werk nou even 
mee, dan zijn we zo klaar.’”

Zintuigen prikkelen
Op de afdeling draait alles om 
het prikkelen van de zintuigen. 
“Muziek ontlokt reacties en 
speelt de hele dag een rol. Van 
relaxmuziek met klankschalen of 
vogelgeluiden tot vrolijke kerst- 
en carnavalsliedjes. We laten 
ook de trilling van instrumenten 
voelen. Op vrijdag koken we met 
de cliënten. Het gaat niet om het 
eindresultaat, maar om de 
beleving van smaken en geuren. 
We laten ze ruiken aan de prei, 
voelen aan de paprika, proeven 
van de omelet. Het is mooi om te 
zien hoe ze daarop reageren. Bij 
alles wat we doen kijk ik wat de 
cliënt nodig heeft, wat hij of zij 
prettig vindt - en wat niet. Dat is 
een samenspel tussen de cliënt 
en mij. Zo zorgen we samen voor 
een goed leven.”

Geluksmomentjes
“Wat we precies doen, maakt 
niet uit, als mijn cliënten maar 
een fi jne dag hebben - dat is 

‘ Klein kijken 
maakt mij zelf 
ook rustig’

Heb je interesse om als begeleider wonen op De Poten 
te komen werken? We gaan graag met jou in gesprek. 
Bel ons via tel: 088-551 53 45 of stuur een mail naar: 
wervingenselectie@lunetzorg.nl

Ook zoeken we voor alle locaties fl exwerkers
Als fl exwerker bied je zorg en ondersteuning aan cliënten 
op verschillende locaties in Eindhoven en de Kempen. 
Dat maakt dit werk dynamisch en afwisselend. Word jij 
daar enthousiast van? Neem dan ook contact met ons op.

www.werkenbijlunet.nl

Samen werken aan
een goed leven
Een goed leven is wat je er zelf van maakt. Op je eigen 
manier, passend bij jouw mogelijkheden en persoonlijke 
wensen. Heb je hier hulp bij nodig, kom dan eens met Lunet 
praten. Wij zijn er voor iedereen met een verstandelijke 
beperking en andere zorgvragen, zoals gedragsproblematiek 
en ontwikkelingsachterstand. Lunet ondersteunt bij wonen, 
werken, dagbesteding, leren en vrije tijd. We werken vanuit 
kwaliteit van zorg met een goed leven als richtpunt.

mijn doel. Dat ze zich op hun 
gemak voelen, gewaardeerd, 
weten dat ze er mogen zijn. Daar 
zorg ik voor. Ik zoek steeds naar 
geluksmomentjes, van een 
warme lach tot een wandeling 
naar de buurtboerderij. Als je 
signalen mist, lukt dat soms 
minder goed. Gaat een cliënt 
huilen of houdt hij zijn handen 
tegen z’n oren, dan weet je dat 
hij pijn heeft of overprikkeld is. Het 
is dan belangrijk om geborgen-
heid te geven. Dat kan een 
knu� el zijn, lekker wiegen op de 
schommel bank of even ontspan-
nen in een warm bubbelbad.”

Topteam
Samen met haar collega’s is 
Daniëlle verantwoordelijk voor vijf 
dagbestedingsgroepen met elk 
vier of vijf cliënten. Enthousiast 
vertelt ze over het ‘topteam’ 
waarmee ze werkt. “Het loopt als 

een zonnetje. We hebben aan een 
half woord genoeg, er is weder-
zijds vertrouwen en respect. En, 
wat ik ook erg belangrijk vind, een 
hoop gezelligheid met elkaar!”

‘Dit is het’
Daniëlle werkt al meer dan haar 
halve leven bij Lunet. Als meisje 
van vijftien leerde ze voor het 
eerst mensen met een beperking 
kennen. Na een tip van de 
buurvrouw, die bij Lunet werkte, 
begon ze als vakantiekracht in 
het winkeltje waar de cliënten 
boodschappen konden doen. “Ik 
vond het meteen fantastisch dat 
dit bestond, een plek waar 
iedereen op zijn eigen niveau z’n 
ding kan doen.” Ze wist: dit is het, 
en volgde een interne opleiding 
bij Lunet. “Vanaf het begin heb ik 
me hier zo thuis gevoeld, dat ik 
nooit meer heb nagedacht over 
een andere werkgever.”Een goed 

leven.
Ik 
maak 
er werk 
van

Maak er ook werk van als: 

Begeleider Wonen 
woonlocatie De Poten
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Leven we nou echt steeds gezonder en 
vitaler? Of wordt de levensverwachting 
om andere redenen steeds hoger? In 
dit artikel geven daar meer uitleg over. 
Daarnaast geven we 8 tips waarmee jij 
een gezondere en vitalere levensstijl 
creëert. 

Hoe zit het met de levensverwachting 
in Nederland?
Onze levensverwachting wordt ieder 
jaar een stukje hoger, super positief 
dus! In de afgelopen 50 jaar is onze le-

vensverwachting met nagenoeg 
tien jaar gestegen! Het lijkt er 
dus op dat Nederlanders 
steeds gezonder en vi-
taler leven. Maar is dat 
wel zo? 

De Nederlander wordt 
steeds ouder, maar dit 
wil helaas niet zeggen 
dat wij ook vitaal en ge-
zond ouder worden. Het 
is namelijk zo dat we steeds 

langer ziek zijn. In 2016 had meer dan 
de helft van de Nederlanders een chro-
nische ziekte. En van de 75-plussers 
was dit maar liefst 90%. 

Een quote die we vaak 
horen is: ‘Ik geniet 

nu gewoon van het 
leven, dan maar een 
paar jaar eerder 
dood’. Dit wordt 
regelmatig gezegd 
door bijvoorbeeld 

rokers en fastfood-
eters. We gaan niet 

eerder dood omdat 
de gezondheidszorg voor 

ons zorgt, maar doordat we langer leven 
blijven we ook langer ziek. Hierdoor 
worden er ontzettend hoge bedragen 
uitgegeven aan de gezondheidszorg en 
dit bedrag blijft maar oplopen. 

Het krijgen van sommige chronische 
ziektes valt natuurlijk niet te voor-
komen. Toch kan je door je leefstijl aan 
te passen wel een aantal veelvoor-
komende ziektes voorkomen. 

Je leefstijl aanpassen om gezond en 
vitaal oud te worden
Door jouw leefstijl aan te passen kan jij 
een aantal veelvoorkomende ziekten 
voorkomen of de ernst ervan vermin-
deren. Natuurlijk proberen we allemaal 
een normale ‘gezonde’ levensstijl aan 
te houden, maar dit is niet voldoende. 
Door ons te focussen op vitaliteit en 
preventief aan de slag te gaan met onze 
eigen gezondheid, kunnen we in Neder-
land een hoop bereiken. 

We gaan dan in Nederland niet alleen 
een stuk gezonder en vitaler leven, 
maar we kunnen ook enorm veel kosten 
besparen op de gezondheidszorg.

8 tips om gezonder en vitaler te leven
Tip 1:  Kies zo veel mogelijk voor vers 

en onbewerkt voedsel
Je kunt jouw gezondheid beïnvloeden 
met wat je eet. Wanneer jij gezonder 
en vitaler wil leven is het belangrijk om 
zo veel mogelijk verse en onbewerkte 
voedingsmiddelen te eten. Vermijd 
gera�  neerde producten en conserve-
ringsmiddelen met kunstmatige geur-, 
kleur- en smaaksto� en zo veel moge-
lijk. Ga daarentegen vaker voor puur 
natuur. 

Tip 2: Zorg voor een goede nachtrust
Gemiddeld heeft het lichaam tussen 
de 7 en 9 uur slaap per nacht nodig. 
Wanneer je de juiste hoeveelheid slaap 
neemt, is dit erg gezond. Je komt ’s 
nachts namelijk helemaal tot rust. De 
dagelijks indrukken worden verwerkt 
en je organen herstellen zich. Ga iede-
re dag op hetzelfde moment naar bed 
en sta op hetzelfde tijdstip op. Probeer 
een uur voordat je gaat slapen prikkels 
te vermijden, zoals prikkels van de tele-
visie en smartphone. Ga liever voor vol-
ledige ontspanning. Neem bijvoorbeeld 
een lekker warm bad of lees een boek. 

Tip 3:  Een positieve mindset maakt je 
gezonder

Loop jij rond met positieve gevoelens 
en gedachtes? Dan voel jij je waar-
schijnlijk gezonder, blijer en gelukkiger. 
Een positieve mindset draagt namelijk 
bij aan een vitaal en gezond leven. Pro-
beer daarom in alle situaties, hoe ne-
gatief deze soms ook kunnen zijn, het 
beste ervan te maken. 

Tip 4: Houd de geest actief
Over het algemeen weten mensen wel 
dat je lichamelijk fi t moet blijven om 
gezond en vitaal te leven. Geestelijke 
inspanning wordt regelmatig vergeten, 
maar is daardoor niet minder essentieel. 

Blijf je geest prikkelen en leer jezelf 
nieuwe dingen. Dit kan je doen door 
bijvoorbeeld een cursus of workshop 
te volgen, een boek te lezen of kruis-
woordpuzzels op te lossen. 

Tip 5:  Beweeg dagelijks minimaal 30 
minuten

Niet bewegen is ongezond. Om gezond 
en vitaal te worden is het belangrijk om 

minimaal 30 minuten per dag te bewe-
gen. Hierdoor verbeter je de spijsverte-
ring en je immuunsysteem. Daarnaast 
draagt het bij aan een betere afvoer 
van allerlei afvalsto� en. 

Het is niet meteen noodzakelijk om naar 
de sportschool te gaan. Wanneer je een 
beetje inspanning levert, zoals een ron-
de wandelen, is dit al voldoende. Ga dus 
lekker wandelen, fi etsen, wat vaker de 
trap op en af en je huis poetsen.

Tip 6:  Gun jezelf voldoende rust en 
ontspanning

Ons lichaam geeft altijd prioriteit aan 
stress. Stress is belangrijk om te over-
leven in gevaarlijke situaties. Echter zo-
lang je stress hebt, kan het immuunsys-
teem niet naar behoren functioneren. 
Wanneer jouw lichaam stress ervaar 
heb je ook sneller een tekort aan vi-
tamines en mineralen. Positieve stress 
is stress voor bijvoorbeeld een nieuwe 
spannende uitdaging, maar negatieve 
stress is chronische stress. Dit kan hele 
andere oorzaken hebben. Om ervan af 
te komen kun je bewegings- en adem-

halingstechnieken proberen, zoals me-
ditatie, yoga en mindfulness. 

Tip 7:  Geniet van het leven en ga er 
eens op uit

Doe meer dingen die jou gelukkig ma-
ken. Probeer om zeker eens per week 
iets leuks te gaan doen. Iets waar jij 
echt van kan genieten. De meeste 
mensen werken 5 dagen in de week 
van 9 tot 5. Daarnaast houden zij zich 
bezig met het huishouden en het doen 
van de boodschappen. Ga er minstens 
een keer per week op uit om heerlijk te 
genieten. 

Tip 8:  Maak je niet druk om wat ande-
ren van jou denken

Uiteraard is het belangrijk om te luiste-
ren naar de mening van anderen, maar 
laat anderen jouw mening niet beïn-
vloeden. Je zal merken dat je hierdoor 
een positievere mindset krijgt. Ook 
wanneer mensen heel erg aandringen 
om bijvoorbeeld iets lekkers te pakken, 
moet je ‘nee’ durven te zeggen wan-
neer jij eigenlijk geen trek hebt of dit 
niet in jouw leefstijl past.

HOE GEZOND EN VITAAL IS NEDERLAND?

We willen allemaal gelukkig oud worden. Maar hoe gezond en vitaal 
is Nederland eigenlijk? Aan de cijfers kunnen we afl ezen dat Neder-
landers gemiddeld steeds ouder worden. Maar hoe kan dat eigenlijk?
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VITAL FYSIOTHERAPIE
7

LAAT UW OGEN OF DIE VAN UW
KIND(EREN) ONZE ZORG ZIJN

BRILLEN & GLAZEN
100% maatwerk

CONTACTLENZEN
100% comfort

OOGZORG
100% vakkundig

Kerkstraat 4, Reusel
0497-643309

Sniederslaan 25C, Bladel
0497-383353

Markt 62, Hapert
0497-360833

holtman

Neem contact met ons op om u te laten informeren over de
vele mogelijkheden die we hiervoor in huis hebben.

Naarmate mensen ouder worden, is de kans groter dat ze klachten 
krijgen of minder mobiel zijn. Dat geldt zeker voor mensen die 
niet meer voldoende (kunnen) bewegen. Speciaal voor kwetsbare 
ouderen en voor mensen op hoge leeftijd met complexe gezond-
heidsproblemen, is er de Geriatriefysiotherapeut. 

Deze gespecialiseerde fysiotherapeut 
helpt ook patiënten die bijvoorbeeld 
door beroerte, dementie, de ziekte van 
Parkinson of een gebroken heup ver-
schijnselen vertonen van ouderdom. 

De Geriatriefysiotherapeut heeft spe-
cifi eke kennis over ouderen en de 
ziektebeelden die bij die leeftijds-
fase horen. Patiënten krijgen vooral 
oefentherapie, gericht op het herwin-

nen van en omgaan met verlies van 
mobiliteit en zelfstandigheid. Dit kan 
plaatsvinden in de praktijk, maar ook 
in de thuissituatie. De fysiotherapeut 
beoordeelt wanneer dit zinvol is. De 
Geriatriefysiotherapeut adviseert en 
begeleidt ook gezinsleden en mantel-

zorgers. Hij informeert patiënten en 
hun naasten over het ziektebeeld, de 
vooruitzichten, de behandeling, de 
dagelijkse handelingen en hulpmid-
delen. 

Vital Fysiotherapie is een fysiothera-
piepraktijk die zich speciaal op boven-
staande doelgroep richt. Er zijn vier 
Geriatriefysiotherapeuten werkzaam 
bij Vital Fysiotherapie. Zij werken 
veel samen met andere disciplines in 
de regio zoals een ergotherapeut of 
diëtist. Zij bekijken samen met de 
patiënt wat reële en gewenste behan-
deldoelen zijn en geven een behande-
ling op maat.

In 2008 is Vital Fysiotherapie gestart 
met een locatie op de Kerkebogten in 
Eersel en sinds januari 2013 is er uit-
gebreid met een locatie in de Wieken-
borg in Eersel. 

Meer informatie
Wilt u weten of de Geriatriefysiothe-
rapeut iets voor u kan betekenen? 
Kijk voor meer informatie op www.
vitalfysiotherapie.nl of bel naar num-
mer 0497-517272.



&GEZOND VITAAL

Patrick van Bommel uit Hapert komt als 
gediplomeerd en zeer ervaren opticien 
bij u thuis een oogmeting doen.

Hoogwaardige oogmeting
Een bril koop je niet zomaar, daar neem 
je de tijd voor. Die tijd geeft Patrick 
door bij de mensen aan huis te komen 
voor de oogmeting. Hij heeft ko� ers 
vol met de allernieuwste oogmetings-
apparatuur welke vergelijkbaar is met 
die in de winkels, alleen in handzaam 
formaat. Er is dus geen reden om aan 
te nemen dat een oogmeting aan huis 
van mindere kwaliteit zou zijn.

Voor iedereen
Het vermoeden bestaat dat Patrick 
alleen bij ouderen of minder mobiele 
klanten komt. Natuurlijk komen er 
klanten uit die hoek, maar hij komt bij 
iedereen die een bril nodig heeft én 
dat op het tijdstip dat het de klant het 
beste schikt. Dus ook in het weekend 
en in de avonduren.

Service
Alle brillen worden bij u thuis afgele-
verd en het afstellen van de bril kost 
niets. De collectie van ruim 600 mon-
turen varieert van exclusieve merken 
tot budget-vriendelijke modellen. Hij 
heeft met nagenoeg alle zorgverze-

keraars contracten afgesloten en kan 
direct bij hen declareren. 

Van Bommel Optiek 
Kerkstraat 39A • Hapert
06-31750599
www.vanbommeloptiek.nl

VAN BOMMEL OPTIEK:

ERVAAR HET GEMAK VAN 
DE OPTICIEN AAN HUIS

DE VLINDER HOOGE MIERDE
YOGA richt zich op 
het, soms intensief 
(yang), aannemen van 
lichaamshoudingen en 
het uitvoeren van be-
wegingen in combinatie 
met een juiste ademha-
ling. Zowel lichaam als geest 
ervaren ruimte, vitaliteit, evenwicht 
en soepelheid. 

YIN YOGA is naar binnen gericht. 
Door het langer aanhouden van een 
houding, gaat de oefening nog die-
per en kan stress worden losgelaten 
en ontspanning worden toegelaten. 
Yin en yang kunnen overigens niet 
zonder elkaar bestaan. 

ZWANGERSCHAPSYOGA is in 
groepsverband mogelijk of individu-
eel. 

Yoga is niet op prestatie gericht. 
Juist op voelen en luisteren naar je 
lichaam en haar mogelijkheden. Zo 
kan iedereen yoga beoefenen en 
is het voor senioren bijvoorbeeld 
mogelijk gebruik te maken van een 
stoel. 

Mijn yogaruimte ademt een warme 
sfeer uit, waarin jij je thuis voelt. De 
grasmat achter de yogaruimte is een 
bijzondere, toegevoegde waarde 
voor de cursist en mijzelf. 

Ik ben enorm dankbaar alweer 
20 jaar in de Kempen te
 mogen lesgeven. 

De praktijk is 6 dagen in 
de week open op afspraak 

voor REIKI, LICHAAMS- EN 
VOETREFLEXZONEMASSAGE.

Wil je MEDITATIE en MINDFUL-
NESS ontwikkelen en beoefenen, 
kijk bij het lesrooster voor de data. 

Voor overige informatie en activitei-
ten: www.yogapraktijkdevlinder.nl 

Iedereen is van harte welkom aan 
De Gagel 8c in Hooge Mierde. 

Gezonde groet, Anita
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MBST BV  Fabrieksweg 6, 5531 PP Bladel

Bel ons via
0497-229054

Stuur ons een e-mail
info@mbst.nl

Kijk op
mbst.nl

Alles weten over 
dé pijnloze behandeling tegen:

MBST-Informatiesessie
Meld u aan via onze website en vind daar nadere 
informatie over datums en aanvangstijden

ARTROSE
OSTEOPOROSE
WERVELKLACHTEN
SPORTBLESSURES
SPIERSCHEURINGEN

Het zijn bijzondere tijden voor 
zorgorganisatie Oktober. Het 
coronavirus raakte iedereen 
en alle handjes zijn ontzettend 
belangrijk. Zo ook de hulp van 
vrijwilligers op onze afdelingen. 
Vrijwilligers die ondersteunen 
bij eetmomenten en activitei-
ten. We vertellen jullie graag 
wat meer over vrijwilligerswerk 
bij Oktober.

Bij Oktober kunnen we rekenen op de 
ondersteuning van ruim 800 vrijwilli-
gers. Dat is een grote groep waar we 
ontzettend trots op zijn. Omdat de 
druk op de zorg momenteel erg hoog 
is, zijn alle handjes welkom en waar-
deren onze cliënten de extra aandacht 
van vrijwilligers enorm. 

Extra handjes
Annet Kruijssen en Marloes Veenstra 
zien de afgelopen periode veel bereid-
heid van mensen om te helpen. Het is 
hartverwarmend om te zien hoe ieder-
een op zijn eigen manier een steentje 
bij wil dragen binnen zijn eigen moge-
lijkheden en talenten.

Zinvolle dag
We proberen zo veel mogelijk cliënten 
een zinvolle dagbesteding te geven. Zo 
hadden we een aanmelding van een 
student van 15 jaar die zich graag nut-
tig wilde maken. Zij gaat nu wekelijks 

wandelen met een cliënt. Daar kunnen 
we echt blij van worden.

Voldoening
Vrijwilligers geven aan veel voldoening 
uit hun werk te halen. De samenwer-
king met de medewerkers is mooi en 
de wederzijdse waardering is groot, 
zij kunnen niet meer zonder elkaar. De 
betrokkenheid bij de cliënt is groot en 
waardevol.

We gaan met iedereen die zich aan-
meldt voor vrijwilligerswerk in ge-
sprek. We kijken naar de motivatie en 
naar wederzijdse verwachtingen. Er is 
een goed beeld van wat welke afde-
ling nodig heeft, zo kunnen we mooie 
matches maken. Heb je ook belang-
stelling om een handje te komen hel-
pen bij Oktober? Neem eens een 
kijkje op onze website: www.zorginok-
tober.nl of neem rechtstreeks contact 
op met Marloes of Annet per mail: 
coordinatorenvrijwilligers@zorginoktober.nl
of per telefoon: 06-51587622.

VRIJWILLIGERS BRENGEN 
WAARDEVOLLE ZORG BIJ OKTOBER
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Brengt Gezondheid in beweging

“VRIJWILLIGERSWERK, 
DAAR KRIJG JE ENERGIE VAN!” 
Waar zouden we zijn zonder al die mensen die zich regelmatig 
inzetten voor een ander? Zij zorgen dat verenigingen draaien en je 
prettig woont in je wijk. Bij Cordaad Welzijn, voorheen Welzijn de 
Kempen, zijn in de Kempen ruim 200 vrijwilligers actief. Ze staan 
klaar voor anderen met een luisterend oor, praktische hulp of goed 
gezelschap. Neem Wil en Ismael.

Iedere week helpt Wil een slechtziende 
man met boodschappen en doet hij 
klussen in het dorp. Zijn geheim? 
“Vooral doen wat je leuk vindt en waar 
je inspiratie uithaalt”, aldus Wil. “Het 
leukste vind ik dat je met het oplossen 
van een klein klusje al een wereld van 
verschil kan maken voor een ander. Een 
schilderijtje ophangen, de tv aanslui-
ten, een kraan monteren. Je hoeft geen 
technicus te zijn. De klusjes zijn zoda-
nig klein en praktisch, dat je er met lo-
gisch nadenken en twee rechterhanden 
wel uitkomt.”

Ook Ismael (27) is enthousiast: “Vorig 
jaar heb ik me aangemeld als vrijwilliger. 
Ik wilde graag maatje worden voor een 
ouder iemand uit de buurt, omdat ik iets 
tegen eenzaamheid wilde doen.” Inmid-
dels is hij al een poos maatje voor een 
dame op leeftijd. Wekelijks spreken ze af 
en ondernemen dan van alles. “Ze is ei-
genlijk een soort bonus-oma geworden!”

Klaarstaan voor je buurt
De afgelopen jaren is vrijwilligerswerk 
steeds belangrijker geworden. Mensen 
moeten steeds meer zelf regelen, wonen 

langer thuis en familie woont ver-
der weg. Dan is het fi jn wanneer je bij 
buurtgenoten terecht kunt. En daarin 
kan jij het verschil maken!

Als vrijwilliger krijg je een hoop waar-
dering en er een leuke, zinvolle tijdsbe-
steding bij. Daarnaast geeft het je ook 
een mooie kans om jezelf verder te ont-
wikkelen. Je doet (meer) ervaring op 
en leert andere mensen kennen. 

Vrijwilliger worden?
Bij Cordaad Welzijn kun je veel dingen 
doen. Van maatje of taalcoach, tot 
buurtbemiddelaar of hulp in de pallia-
tieve zorg. Neem contact met ons op, 
dan kijken we samen wat bij je past. Bel 
040-253 3443. 

Voor meer info: 

www.cordaadwelzijn.nl
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Weer kunnen spelen met de (klein)
kinderen? Weer moeiteloos de hond 
uit kunnen laten? Weer pijnvrij kunnen 
sporten? Wie wil dat nu niet?

Voor velen zijn dit hele normale acti-
viteiten die dagelijks voorkomen 
in het leven. Maar er zijn 
ook veel mensen waar-
voor dergelijke dage-
lijkse activiteiten he-
lemaal niet meer zo 
normaal zijn. Omdat 
ze het fysiek niet 
meer kunnen, mede 
vanwege pijnlijke ge-
wrichten veroorzaakt 
door o.a. artrose oftewel 
gewrichtsslijtage.

Nu is er MBST! Voluit gezegd: MBST 
Magnetische Resonantie Therapie

MBST is dé pijnloze behandeling met 
therapeutische (= genezende) werking 
op specifi eke degeneratieve aandoe-
ningen, zoals artrose en osteoporose. 
Ook voor overige orthopedische aan-
doeningen, zoals spierscheuringen, 
sportblessures en wervelgerelateerde 
rugklachten (tussenwervelschijven)
kan MBST een oplossing zijn. MBST 
verbetert de kraakbeenlaag, verhoogt 
de botdichtheid en herstelt het spier-

weefsel. Het werkt tevens pijnverla-
gend via een doelgerichte aanpak zon-
der bijwerkingen en levert daarmee 
een grote bijdrage aan een algehele 
betere kwaliteit van leven.

Om meer mensen kennis te laten 
maken met MBST en hen te 

informeren over de mo-
gelijkheden van deze 

behandeling organise-
ren we verschillende 

MBST-informatieses-
sies, waarin we het 
ontstaan, de werking 

en de verdere achter-
gronden van de behan-

deling toelichten. En vooral 
om mensen een helder beeld 

te geven van datgene dat MBST 
hen kan bieden: pijnverlichting en een 
herwonnen lichaamsmobiliteit. 

Naast een heldere uitleg krijgt u uiter-
aard gelegenheid om vragen te stel-
len en de mogelijkheid om de MBST-
behandelapparatuur in ons MBST-
behandelcentrum in Bladel te zien.

Check voor meer informatie over MBST 
+ de datums en de (online) inschrijving 
voor deze MBST-informatiesessies op: 

www.mbst.nl

DE MBST-BEHANDELING: DÉ 
PIJNLOZE BEHANDELING TEGEN 
ARTROSE EN OSTEOPOROSE

Foto: Gerard Bruggenwirth
  

Kleinschalige dagbesteding in 
Hooge Mierde

-  Wij bieden een zinvolle dagbesteding op een mooie locati e; u kunt samen met 
ons “de dag beleven”;

- Het is gewoon, we doen het samen en het is toch voor iedereen bijzonder;
- Onze groepen zijn klein, maximaal 8 à 9 personen;
- Wij zijn er op dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag;
- We eten dagelijks samen een warme maalti jd;
- Wij zorgen er voor dat mantelzorgers ontlast worden; 
-  Deelname is mogelijk met een indicati e vanuit de Wmo, neem hiervoor contact 

op met uw Gemeente;
- Vanuit de Wlz met een PGB; dit loopt via het Centrum Indicati estelling Zorg (CIZ);
-  Wilt u meer weten of de mogelijkheden bespreken, neem dan gerust contact met 

ons op: 

Kailakkers 15, 5095 AD Hooge Mierde | Website: www.dagbeleving.nl
Email: info@dagbeleving.nl | Tel.: 06-30042999

Je bent vast wel eens geraakt. 
Door een lief gebaar of een 
mooi muziekstuk maar wellicht 
ook door een nare opmerking, 
gemis aan contact of waarde-
ring, je buitengesloten voelen, 
of vertrouwen dat is aangetast.

In welke mate iets je emotioneel raakt 
en hoe je ermee omgaat verschilt per 
persoon. Er is sprake van een voortdu-
rend samenspel tussen onze gedach-
ten, emoties en lichaam. De overtui-
ging dat je niet goed genoeg bent, kan 
bijvoorbeeld angst oproepen in situa-
ties waarin je zichtbaar bent. Een ge-
jaagd gevoel (en misschien een rood 
hoofd) is het gevolg. Een negatieve 
gedachte dáárover leidt tot nieuwe 
emoties, lijfelijke reacties en gedach-
ten.

Het verhaal van je lichaam
‘Je moet het loslaten’, is een veelge-
hoord advies. Dat is soms gemakke-
lijker gezegd dan gedaan. We kunnen 
emoties niet altijd aankijken. Omdat 
het niet is geleerd of omdat de pijn te 
groot is. Vaak vertelt ons lichaam ech-
ter nog steeds het eerlijke verhaal. Bij 
terugkomende lichamelijke klachten, 
is het de moeite waard om onszelf de 
vraag te stellen: Wat heb ik nog niet 
opgelost in mijn leven? Welk verdriet 
zit er nog, waar ben ik bang voor of 
op wie ben ik nog boos? Door erken-
ning en ontlading van emoties kunnen 

we letterlijk en fi guurlijk weer lekker in 
ons vel komen te zitten.  

Van probleem naar mogelijkheid
Ik ben Benedikte Welten van Welten 
Psychologie in Bladel. Als arbeids-
psycholoog, coach en therapeut kijk 
ik naar ieders unieke verhaal. Met een 
brede kijk op de mens en gezondheid 
verkennen we samen het probleem en 
de mogelijke aanpak ervan. Het ver-
sterken van veerkracht, eigen regie en 
zingeving staan voorop. Welten Psy-
chologie is er voor particulieren en or-
ganisaties. 

Voor meer informatie: 
www.weltenpsychologie.nl  

WEER LEKKER IN JE VEL
Oktober
zoekt
vr� willigers!

Heeft u een paar uurtjes per week
over en interesse in vr� willigerswerk?
Neem contact op met Marloes of Annet, onze
coördinatoren vr� willigers. Tel. 088-245 7795
of coordinatorenvr� willigers@zorginoktober.nl

zorginoktober.nl

Werken als
vr� williger b�  Oktober 
is voor alle leeft� den
en heel afwisselend!

Heeft u een paar uurtjes per week
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Thuis in
De Kempen

WILT U WETEN HOE GEZOND UW OGEN 
OF DAT VAN UW KIND(EREN) ZIJN?
Oogwereld Holtman in Reusel en Oogwereld Van den Borne in 
Bladel en Hapert hebben een optometriepraktijk waarin erkende 
optometristen met specialistische apparatuur de gezondheid van 
uw ogen en dat van uw kind(eren) kunnen onderzoeken. Eventuele 
oogziekten of oogafwijkingen kunnen hiermee vroegtijdig worden 
gediagnosticeerd. Samen met u kan de optometrist vervolgens 
een behandelplan voorstellen of indien nodig u doorverwijzen 
naar een huis- of oogarts.

De meest bekende oogafwijkingen zijn 
refractieafwijking, staar, droge ogen, 
glaucoom, macula degeneratie, net-
vliesloslating of diabetische retinopa-
thie. Naast mensen boven de 40 jaar, 
vergroten risicofactoren als hoge bij-
ziendheid, oogoperaties, medicatie, 
roken en diabetes de kans op het krij-
gen van een oogaandoening. 

Myopie of bijziendheid een 
groeiend probleem bij 
kinderen in Nederland!

We kunnen er niet meer omheen: steeds 
meer kinderen worden helaas bijziend. 
Op dit moment is al een kwart van de 
13-jarigen in Nederland bijziend. Myopie 
is wazig zicht op grote afstand, vaak 
‘bijziendheid’ genoemd. Een kind met 
myopie kan scherp dichtbij zien - bij het 
lezen van een boek of bij het kijken op 
een telefoon - maar woorden en objec-
ten zijn wazig op een schoolbord of kij-
ken naar de televisie. De ogen van kin-
deren worden steeds meer belast door 
gamen, veelvuldig kijken op mobieltje 
en veel en lang achter computer en 
televisie zitten. Liefst 80% van wat men 
dagelijks verwerkt is visueel. Veel kinde-
ren hebben zonder dat de ouders het 
weten geen optimaal zicht. Door tijdige 

en regelmatige myopie controle kunnen 
veel zichtproblemen van kinderen wor-
den voorkomen, afgeremd of verholpen. 

Wilt u weten hoe gezond uw ogen zijn 
of dat van uw kind(eren)? Neem dan 
contact met een winkel van Oogwereld 
op om u te laten informeren over de 
diverse onderzoeken die zij hiervoor in 
huis hebben en voor het maken van een 
afspraak.

Oogwereld Holtman
Kerkstraat 4, Reusel
T. 0497 643309
www.oogwereld.nl

Oogwereld Van den Borne
Sniederslaan 25C, Bladel
T. 0497 383353

Oogwereld Van den Borne
Markt 62, Hapert
T. 0497 360833
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De uitvoering van het Kempisch sport- en 
beweegakkoord is gestart. De website kem-
peninbeweging.nl is inmiddels een feit. De 
eerste aanvragen voor het subsidiëren van 
nieuwe projecten zijn verwerkt door het 
kersverse bestuur van de Stichting Kempen 
in Beweging. De stichting die verantwoor-
delijk is voor de uitvoering van de ambities 
die in het akkoord zijn vastgelegd. 

Van start
In december 2019 was de eerste samenkomst om 
te komen tot een Kempisch Sport- en beweegak-
koord. Na diverse deelbijeenkomsten zijn de am-
bities voor de komende jaren geformuleerd en on-
dertekend door de partners van het akkoord. Naast 
de gemeenten Bergeijk, Eersel, Bladel en Reusel-De 
Mierden zijn dit sportverenigingen, fysiopraktijken 
en maatschappelijke organisaties. 

In het akkoord staan de ambities van de regio op 
het gebied van sport en bewegen beschreven. Het 
zijn ambities voor iedereen: voor kinderen, jongeren, 
volwassenen, senioren en mensen met een beper-
king. “Het doel is om meer mensen in de Kempen in 
beweging te krijgen”, vertelt Ronald van Kouteren, 
voorzitter van de stichting, “letterlijk wel te verstaan. 
Grofweg de helft van de Kempische inwoners haalt 
de beweegnorm van 2017. Die is voor volwassenen 
tweeënhalf uur matig intensief bewegen per week. 
Bijvoorbeeld fi etsen of stevig wandelen én twee-
maal per week spier- en botversterkende activitei-
ten”, licht hij toe. Met de omschreven ambities ho-
pen de partners dat dit percentage duidelijk stijgt. 
“We willen de kracht van sport benutten. En die ligt 
op dat fysieke vlak, maar ook op het sociale vlak”, 
vult bestuurslid Anneke Eveleens aan.

Er gebeurt in de Kempen al veel op het gebied van 
bewegen, sporten en het bevorderen van een gezon-
de leefstijl. “Er is een rijk en breed sport- en bewee-
gaanbod voor onze inwoners, ook voor specifi eke 
(doel-)groepen. We hebben mooie accommodaties, 
waar grote groepen mensen met plezier sport en be-
wegen. Het verenigingsleven is hierin belangrijk voor 
de Kempengemeenten en de kernen binnen die vier 
gemeenten. Verenigingen vormen een verbindende 
factor met betrekking tot een goede leefbaarheid in 
onze kernen én in de regio. Maar we zijn ambitieus 
en als we naar de toekomst kijken moet er nog meer 

gebeuren. Vandaar de ambi-
ties”, vervolgt de voorzitter. 

Ambities
Het akkoord, dat ook 
op de website is te-
rug te vinden, om-
vat drie ambities; 
-  Inclusief sporten 

en bewegen
-  Van jongs af aan 

vaardig in bewe-
gen

-  Toekomst Sport- en 
Beweegaanbieder

Elke ambitie kent haar 
eigen specifi eke deelta-
ken die worden uitgewerkt 
door themagroepen. Die zijn sa-
mengesteld uit een zeer divers gezel-
schap. Bestuurder Rob Slegers over de ambities van 
Inclusief sport en bewegen: “Dat wil zeggen dat we 
drempels willen weghalen voor de mensen die be-
lemmeringen ervaren om te gaan sporten en bewe-
gen. Denk hierbij aan mensen met een beperking, 
mensen in armoede, eenzaamheid, met afstand tot 
de arbeidsmarkt, (kwetsbare) ouderen of mensen 
met een migratie-achtergrond. Zij ervaren soms be-
lemmeringen om te gaan sporten en bewegen.” An-
neke Eveleens vult hem aan over de invulling van de 
themagroep ‘Van Jongs af aan vaardig in beweging’. 
“We zijn concrete plannen aan het ontwikkelen om 
meer kinderen aan de beweegrichtlijnen te laten vol-

doen en om de neerwaartse spiraal van de moto-
rische vaardigheid van kinderen de komende jaren 
naar boven toe om te buigen. En het mooie van het 
akkoord is dat  elke aanbieder hierop inspelen en 
meedoen.” 

In de voorafgaande bijeenkomsten waren de deel-
nemers het er over eens dat spelen, bewegen en 
sporten minder vanzelfsprekend is geworden in het 
dagelijks leven van veel kinderen. Kinderen die te 
weinig bewegen, ontwikkelen zich motorisch min-
der goed en hebben een grotere kans op overge-
wicht. Zij zijn dan ook motorisch minder ontwik-

kelden  beleven daarbij vaak minder 
plezier aan sport. Hierdoor is de 

kans groter dat zij aan de zij-
lijn komen te staan omdat ze 

niet goed mee kunnen. Dit 
alles is aanleiding tot de 
plannen.” 

De derde themagroep 
houdt zich bezig met de 
toekomst van de sport- 
en beweegaanbieder. De 
bestuurders Gijsbert Jan-

sen, Michael Neuberger 
en Jos Schippers zijn er 

van overtuigd dat de inwo-
ners van de Kempen gebaat 

zijn bij gezonde sportverenigin-
gen en commerciële aanbieders. 

Ondanks dat er al veel aanbod is in de ge-
meenten, zien ze ook uitdagingen. Een aantal ver-
enigingen komt steeds meer onder druk te staan. Zij 
kampen met een tekort aan trainers en vrijwilligers, 
maar ook een terugloop van leden en inkomsten 
speelt bij deze verenigingen. Sport- en beweegaan-
bieders moeten volgens hen in kunnen spelen op 
toekomstige ontwikkelingen, en een beweegaanbod 
hebben dat aansluit op de behoeften van de heden-
daagse sporter. “Nieuwe samenwerkingenen dan 
niet alleen met andere verenigingen, maar ook met 
bedrijfsleven of maatschappelijke organisatie kun-
nen verrassend mooie resultaten geven”, aldus Ro-
nald van Kouteren. 

Uitnodiging tot deelname

Iedere sport – en beweegaanbieder wordt uitge-
nodigd om kennis te nemen van de ambities in het 
Kempisch Sport- en beweegakkoord en te kijken of 
hij daar een rol in kan vervullen. Mocht een fi nanci-
eel duwtje in de rug nodig zijn dan is daar een uit-
voeringsbudget voor beschikbaar. En iedere inwo-
ner van de Kempen wordt ook uitgenodigd om na 
verloop van tijd kennis te nemen van het volledige 
aanbod aan sport en bewegen. En vooral om dan 
zelf actief in beweging te komen. 

Kempisch sport- en beweegakkoord benut de 
kracht van sport voor iedereen
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Al tijdens de eerste bijeenkomsten bleek 
dat er vraag was naar specifi ek sport- of 
beweegaanbod. Denk aan voetbal voor 
ouderen, volleybal voor mensen met een 
beperking of het aanleren van de basis-
vormen van bewegen voor de allerklein-
sten. Op dat moment bleek ook dat veel 
van de vragen naar bewegen al beston-
den, maar dat de vragen en de aanbie-
der niet op de hoogte waren van elkaars 
bestaan. Het samenbrengen van vraag 
een aanbod gebeurt nu op de website 
Kempeninbeweging.nl

Een belangrijk aandachtspunt uit het Kempisch ak-
koord is het samenbrengen van vraag en aanbod van 
sport en beweegaanbod. Van aanbod voor de aller-
jongsten tot aan bewegen voor 65+ ers of een extra 
beweegaanbod voor mensen in een verzorgingste-
huis. Maar natuurlijk ook het aanbod van reguliere 
verenigingen.

Wekelijks en evenementen
Sport en beweegaanbieders kunnen wekelijkse trai-
ningen aanmelden op de website, maar ook een spe-

ciaal weekend, een tijdelijke activiteit, clinic of toer-
nooi. Het is een kwestie van eenmalig een account 
aanmaken en vervolgens alles wat je aanbiedt invoe-
ren. 

Hoe meer verenigingen of commerciële aanbieders 
zich aanmelden hoe completer het aanbod wordt. En 
hoe meer profi jt iedereen er van ondervindt. 

Alle leeftijden
Als bezoeker van de website kun je selecteren in al 
het aanbod. Je kunt kiezen per gemeenten, per sport 
of op leeftijd. Bovendien worden diverse actuele ac-
tiviteiten extra onder de aandacht gebracht. In de 
beginfase zal de website nog niet zo rijk gevuld zijn, 
maar na verloop van tijd is dit de plek waar vraag en 
aanbod van sport- en beweegaanbod in de Kempen 
samenkomt.

Website Kempeninbeweging.nl brengt het 
sport- en beweegaanbod in de Kempen samen

Elke sport- en beweegaanbieder in Ber-
geijk, Eersel, Bladel of Reusel-De Mier-
den kan een plan van aanpak indienen en 
subsidie vragen bij de Stichting Kempen 
in Beweging. Het onderwijs, de zorg- en 
maatschappelijke organisaties, het be-
drijfsleven en de sport en beweegaanbie-
ders in de Kempen zijn niet aan de gemeen-
tegrenzen gebonden. Bij de aanvraag van 
fi nanciële ondersteuning voor projecten 
uit het uitvoeringsbudget wordt dan ook 
uitgegaan van samenwerking. 

Grote en kleine projecten
Zo kan een ambitieus plan in Wintelre waarbij tien 
partijen gaan samenwerken aan zo’n 50 projecten 
rondom de Meren rekenen op ondersteuning. Maar 
ook een kleine aanpassing van de crossbult bij het 
terrein van atletiekvereniging AVR krijgt ondersteu-
ning. Door de aanpassing is dat crossgedeelte te ge-
bruiken door de lokale wielervereniging. Maar ook 
de opleiding van jonge trainers van twee voetbal-
clubs uit kleine kernen kan rekenen op steun uit het 
uitvoeringsbudget. 

Heldere criteria

Op dit moment komt het stichtingsbestuur maande-
lijks bij elkaar om ingediende aanvragen te bespre-
ken. Dit gebeurt aan de hand van duidelijke toet-
singscriteria. De criteria staan ook vermeld op de 
website net zoals het formulier om ondersteuning 
aan te vragen.

Panel:

Toetsingscriteria voor projecten
Aanvragen worden getoetst onder meer aan de 
hand van de onderstaande criteria:
1.  Het project moet inhoud geven aan een van de 

geformuleerde ambities.
2.  Het project moet, in de gemeente(n) waarvoor de 

aanvraag geldt, nieuw zijn.

3.  Het project moet voorzien in een bepaalde vorm 
van opbrengst. Dit hoeft niet persé in euro’s, 
maar kan juist ook in aantal te activeren perso-
nen worden omschreven. Een project dat 100 
mensen in beweging brengt wordt anders gewo-
gen dan een project dat 20 mensen in beweging 
brengt. En dit kan per themagroep en/of ambitie 
verschillen.

4.  Er wordt een bepaalde vorm van cofi nanciering 
verlangd.

5.  Het project moet uiterlijk drie maanden na het 
verstrekken van de subsidie zijn gestart.

6.  Het project moet SMART (specifi ek, meetbaar, 
acceptabel, realistisch en tijdgebonden) gefor-
muleerd zijn.

7.  Er wordt beoordeeld of het project zou kunnen 
starten zonder de subsidie;

8.  Het moet geborgd zijn voor toekomst zonder sub-
sidie. 

Subsidiemogelijkheden voor sportaanbieders



&GEZOND VITAAL 14

Wist je dat er een duidelijk ver-
band bestaat tussen stress en 
overgewicht? Wanneer je veel 
stress ervaart kun je sneller een 
‘bierbuik’ krijgen. Niet omdat je 
uit stress meer gaat eten, maar 
omdat jouw lichaam op een be-
paalde manier reageert op die 
stress. In dit artikel lees je alles 
over het verband tussen stress 
en overgewicht.

Wat verstaan we onder stress?
Over de precieze defi nitie van stress 
wordt al jarenlang gespeculeerd. Wan-
neer we het hebben over stress dan heb-
ben we het over een bepaalde vorm van 
spanning in het menselijk lichaam als re-
actie op externe prikkels. Stress kan zo-
wel positief als negatief worden ervaren.

Stress kan namelijk positief zijn wan-
neer je bijvoorbeeld een plezierige 
uitdaging aangaat, maar helaas wordt 

stress in veel gevallen als negatief 
ervaren. De stress kan zich dan uiten in 
bijvoorbeeld onrust of angst. Negatieve 
stress en overmatige spanning kunnen 
een bedreiging vormen voor jouw ge-
zondheid. 

De gevolgen van stress op jouw lichaam
Wanneer je stressniveau erg hoog is, 
scheidt je lichaam epinefrine af. Epine-
frine is een vlucht-of-vechthormoon en 
wordt vaak als ‘adrenaline’ aangeduid. 
Het komt vrij wanneer jij het gevoel 
hebt dat de situatie hopeloos is. Wan-
neer jij een gevoel van angst of versla-
genheid hebt komt de hypothalamus in 
je hersenen in actie. Dit zorgt ervoor dat 
het stresshormoon cortisol vrijkomt uit 
de bijnierschors. 

Hoe reageert jouw lichaam vervolgens 
op die stress?
Hoe jij reageert op stress is afhankelijk 
van jouw beleving. In principe zijn er 

drie manieren waarop je kan reageren 
wanneer je geconfronteerd wordt met 
stress:
1. Vluchten
2. Vechten
3. Verstijven

Wanneer jij reageert door te vluchten 
of te vechten, gaat jouw hart sneller en 
krachtiger pompen en komen er meer 
vrije vetzuren in je bloed terecht. Wan-
neer je een verstijvingsreactie krijgt 
kan dit leiden tot meer lipogenese. Dit 
kan uiteindelijk zorgen voor viscerale 
obesitas. Hierbij is er sprake van een 
ophoping van vet rond de maag en de 
ingewanden. Ooit gehoord van een bier-
buik? Daarmee wordt deze vorm van 
zwaarlijvigheid bedoeld. De benaming 
‘bierbuik’ is sowieso een beetje vreemd, 
omdat veel mensen met zo’n dergelijke 
zware buik zelden tot niet bier drinken. 

Wat kunnen de oorzaken zijn van 
stress?
Gezonde stress kan je ervaren wanneer 
je bijvoorbeeld een nieuwe leuke uit-
daging aangaat. Gezonde stress is dan 
ook niet erg. Maar negatieve stress 
kan jouw leven behoorlijk beïnvloeden. 
Wanneer jij veel last hebt van nega-
tieve stress, is het belangrijk om uit te 
zoeken waar die stress vandaan komt. 
Bij mensen met een (chronische) licha-
melijke ziekte komt vaak veel nega-
tieve stress voor. Ook wanneer je een 

nare ervaring hebt meegemaakt kan je 
meer negatieve stress ervaren. Hierbij 
kun je denken aan een ongeluk, een 
inbraak of een aanranding.

Ook kan het zo zijn dat je moeite hebt 
met het verwerken van een bepaalde 
gebeurtenis zoals een scheiding of de 
dood van een naaste. Ook wanneer je 
thuis niet helemaal lekker in je vel zit, 
kan je meer stress ervaren. Thuiskomen 
hoort ontspannen te zijn, maar niet ie-
dereen ervaart dit zo.  Veelvoorkomen-
de negatieve stress komt door onze-
kerheid op het werk. Misschien werk je 
wel te veel? Of ben je juist werkeloos? 
Het kan ook zo zijn dat je onzeker bent 
over of je contract wel wordt verlengd. 
Overige factoren waarbij vaak nega-
tieve (langdurige) stress wordt ervaren 
zijn onzekerheid over geld, een alleen-
staande ouder zijn, weinig steun krij-

gen van anderen, mantelzorger zijn of 
een slechte jeugdherinnering hebben. 

Aan deze oorzaken van stress kan je 
vaak niet veel doen. Je kan je lichame-
lijke ziekte niet stop zetten, je kan je 
geldschulden niet ineens afbetalen en 
je kan gebeurtenissen in het verleden 
niet terugdraaien. Toch kun je wel een 
hoop dingen doen om je stress te ver-
minderen. Hierdoor kun jij je dagelijkse 
bezigheden waarschijnlijk weer wat 
makkelijker oppakken. 

HET VERBAND TUSSEN 
OVERGEWICHT EN STRESS

Wanneer jij veel last hebt van negatieve stress, is het 
belangrijk om uit te zoeken waar die stress vandaan komt.

7 tips om stress te verminderen
•  Probeer een goed overzicht te krijgen van jouw situatie. Kijk hierbij niet 

alleen naar de negatieve kanten die momenteel in je leven spelen, maar ook 
naar de positieve. Wat geeft jou energie en welke dingen kosten je juist (te) 
veel energie? 

•  Probeer je situatie eens op papier te zetten. Schrijf één keer per dag op waar 
je mee zit en waar je over piekert. Nadat je dit hebt opgeschreven zorg je 
voor ontspanning. Kijk een fi lm, luister muziek of ga een fl ink stuk wandelen. 

•  Bedenk een oplossing. Deze tip is natuurlijk makkelijker gezegd dan gedaan, 
want de meeste spanning lost zichzelf niet op. Bedenk hoe je bepaalde 
omstandigheden (in je relatie of op je werk) kunt verbeteren. Wat kan je 
zelf doen om minder stress te ervaren? Maak keuzes in jouw verplichtingen. 
Misschien ervaar je minder stress als je sommige taken aan een ander 
overdraagt.

•  Er zijn veel online cursussen die jou kunnen helpen. Vraag hierbij om hulp 
bij je huisarts. De huisarts of praktijkondersteuner kan hierbij helpen en je 
begeleiden wanneer je zo’n zelfhulpcursus volgt. 

•  Blijf altijd goed voor jezelf zorgen. Ga op tijd naar bed en sta op tijd op. Eet 
gezond, drink veel water, beperk het alcoholgebruik en beweeg voldoende. 
Zorg daarnaast ook voor voldoende ontspanning. Dit kan door te luisteren 
naar muziek, te lezen, te sporten, een warm bad te nemen of een lekkere 
maaltijd te koken. Ontspanning is voor iedereen anders.

•  Probeer verschillende methoden om je te ontspannen. Heb jij moeite om 
te ontspannens? Dan kan je ontspanningsoefeningen, meditatie, yoga of 
mindfulness proberen. 

•  In sommige situaties kan je beter contact opnemen met je huisarts. Dit kan 
wanneer het je zelf niet lukt om de stress te verminderen en je behoefte hebt 
aan hulp. Ook wanneer je meer klachten ervaart zoals paniekaanvallen of 
angst is het verstandig om je huisarts in te schakelen.
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Volg ons:www.cordaadwelzijn.nl

Cordaad Welzijn

Wij maken ons sterk voor een omgeving waar jij 

je thuis voelt. Vitaal. Actief. Lekker in je vel. 

Waar jij van betekenis kan zijn voor jezelf en anderen. 

Soms zijn er (tijdelijke) beperkingen of loopt je leven 

anders dan je hoopt. Heb je even wat extra hulp 

of advies nodig dan regelen we dat met elkaar. 

Gewoon. Lekker dichtbij.

Zonder Poespas

Wat kunnen we voor jou doen?
• Hulp bij formulieren, geldzaken en administratie 

• Advies en ondersteuning voor (jonge) mantelzorgers

• Je koppelen aan een maatje voor gezelligheid

• Gelijkgestemden via een zelfhulpgroep

• Dagactiviteiten zonder indicatie

• Ondersteuning in de laatste levensfase

• Hulp met de Nederlandse taal

• Buurtbemiddeling

• Vrijwilligerswerk

Meer weten?
Bel 040 253 3443.

Je vindt ons o.a. in: Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden.

MERAS Fysiotherapie
Brengt gezondheid in beweging
MERAS Fysiotherapie is een 
bekende naam in de regio. De 
praktijk, met vestigingen in 
Eersel en Bergeijk, bestaat on-
der deze naam al weer 15 jaar.

MERAS staat voor Maatwerk en 
Expertise in Revalidatie, Arbeid en 
Sport. In de afgelopen jaren heeft 
MERAS Fysiotherapie zich ontwik-
keld van een algemene praktijk voor 
fysiotherapie naar een praktijk van 
fysiotherapeuten met een speciali-
satie. Het zijn díe specialisten die de 
betekenis van de naam van MERAS 
Fysiotherapie waarmaken. Of het nu 
gaat om de manueeltherapeuten, de 
oedeem- en fasciatherapeuten, de 
arbeidsfysiotherapeuten of de sport-
fysiotherapeuten, allen stellen zij hun 
expertise ter beschikking voor hun 
cliënten. 

Met iedere cliënt wordt gekeken op 
welke wijze hij of zij het best geholpen 
kan worden. Daarbij wordt regelmatig 
de onderlinge samenwerking gezocht 
om de cliënt zo optimaal mogelijk 
weer ‘gezond en in beweging’ te krij-
gen. Ook buiten de praktijk wordt de 
samenwerking gezocht: met huisart-
sen, specialisten in de omringende 

ziekenhuizen en collega’s binnen het 
kwaliteitsnetwerk Fysiovisie. Dit leidt 
onder andere tot innovatieve projec-
ten, zoals het GLAD-project met het 
MMC voor artrose heup of knie. Door 
participatie in het Schoudernetwerk 
Noord Brabant, het voetentrainers-
netwerk en de netwerken ‘Oedeem-
therapie’, ‘Hoofdpijn en duizeligheid’, 
‘Acute knieklachten’ en ‘Artrose heup 
en knie’ zijn korte communicatielij-
nen met specialisten opgebouwd en 

wordt afstemming van zorg gestimu-
leerd.

De fysiotherapeuten volgen allemaal 
de ontwikkelingen op hun vakgebied 
op de voet. Of dat nu echografi sch 
onderzoek of shockwavetherapie is, 
training en behandeling van voet-
klachten of de nieuwste inzichten in 
sportrevalidatie en bekkentherapie, 
bij- en nascholing vindt op regelma-
tige basis plaats. Noodzakelijk om 

de kwaliteit van de zorg hoog en uw 
gezondheid in beweging te houden!

Wilt u meer weten of een afspraak 
maken? Bel dan naar 0497-530386.
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Wist je dat de kans op een 
beroerte, diabetes of dementie 
groter wordt wanneer je geen 
goede nachtrust hebt? Een goe-
de nachtrust is belangrijk voor 
jouw gezondheid en voor hoe 
jij je overdag voelt. In dit artikel 
maak jij kennis met de voorde-
len van een goede nachtrust. 

De eindeloze voordelen van een 
goede nachtrust
Na een slechte nacht voelen we ons 
minder energiek. Op de lange termijn 
kan er nog veel meer met ons lichaam 
gebeuren. Goede nachtrust is dan ook 
essentieel voor onze gezondheid. 

Het komt vast niet als een verrassing, 
maar je bent alerter en scherper tij-
dens je dag wanneer je goed hebt ge-
slapen. Uit onderzoek blijkt zelfs dat 
al na één nacht met te weinig slaap 
de alertheid overdag met 32% daalt! 
Goede nachtrust zorgt voor een aan-
trekkelijker uiterlijk (ook niet onbe-
langrijk). Het voorkomt een vale huid 
en gezwollen donkere kringen rond je 
ogen. Daarnaast zorgt het ervoor dat 
je minder van het stresshormoon cor-
tisol aanmaakt. Cortisol zorgt ervoor 
dat huidcollageen wordt afgebroken. 

Hierdoor wordt de huid minder elas-
tisch en glad. 

Wanneer je goed slaapt ben je minder 
vatbaar voor ziektes en kan je sneller 
herstellen als je dan toch ziek wordt. 
Dit komt doordat de hoeveelheid slaap 
directe invloed heeft op het immuun-
systeem. Verder krijg je meer controle 
over je gewicht. Uit onderzoek blijkt 
dat mensen die minder dan 6 uur per 
nacht slapen 30% meer kans hebben 
op obesitas dan mensen die 7 tot 9 uur 
slapen per nacht. 

Tenslotte zorgt een goede nachtrust 
ervoor dat jij langer leeft. Dit is vast-
gesteld door verschillende onderzoe-
kers van onder meer de University of 
Pittsburgh. Zij stelden vast dat de tijd 
die het duurt voordat je in slaap valt, 
het aantal keren dat je ’s nachts wak-
ker bent en de hoeveelheid ‘diepe 
slaap’ van invloed zijn op jouw levens-
verwachting. Uit een ander onderzoek 
blijkt dat mensen die slechts 5 tot 7 uur 
per nacht slapen dubbel zoveel kans 

hebben om te overlijden. Dit komt door 
de sterk toegenomen kans op een hart-
aanval. Verder is de kans op dodelijke 
aandoeningen, zoals diabetes, een 
beroerte en dementie groter wanneer 
je een gebrek aan slaap hebt. 

Wat is nou precies een ‘goede’ 
nachtrust?
Het is duidelijk dat wanneer jij 4 uur per 
nacht slaapt, je niet voldoende nacht-
rust hebt gehad. Maar wat is dan wel 
met een ‘goede nachtrust’? Goede 
nachtrust betekent 7 tot 9 uur slaap 

per nacht voor volwassenen tussen de 
18 en 65 jaar oud. Voor personen boven 
de 65 jaar is 7 tot 8 uur slaap per nacht 
voldoende. 

Naast de duur is ook de kwaliteit van 
je slaap van groot belang. Wanneer 
jij ’s ochtend met een uitgerust ge-
voel wakker wordt, dan heb je goede 
nachtrust gehad. Het is ook belangrijk 
dat je snel in slaap valt. Het liefst 
binnen een half uur. Tenslotte moet je 
’s nachts niet te vaak wakker worden.

HOE GOED IS JOUW NACHTRUST?

Wanneer jij ’s ochtends met een uitgerust gevoel wakker 
wordt, dan heb je goede nachtrust gehad.

7 tips voor een goede nachtrust
1. Zorg ervoor dat je overdag voldoende beweegt. Wanneer je minstens 30 

minuten per dag matig intensief beweegt slaap je beter. Met matig intensief 
bewegen bedoelen we bijvoorbeeld wandelen of fi etsen.

2. Creëer een vast slaapritme. Probeer 6 van de 7 nachten een vast regime aan 
te houden van maximaal 8 uur in bed. Ga iedere dag op hetzelfde tijdstip 
naar bed en slaap niet uit na een slechte nacht.

3. Vermijd enkele uren voordat je gaat slapen beeldschermen als de televisie, 
telefoon en tablet. De schermen zorgen ervoor dat jij minder goed in slaap 
valt. 

4. Neem het laatste half uur voordat je gaat slapen de tijd om volledig tot rust 
te komen. Lees een boek, luister muziek of neem een lekker warm bad. Je 
kan natuurlijk ook heerlijk even niets doen op de bank. 

5. Probeer niet te slapen. Dit klinkt misschien een beetje gek, maar te hard 
proberen te slapen werkt averechts. Slaap is helaas een proces dat we niet 
zelf onder controle hebben. Focus jezelf op de slaap die wel lukt, in plaats 
van op de uren die niet lukken. 

6. Zorg voor een comfortabele slaapplek. Denk hierbij aan een goed matras, 
een fi jn kussen en een luchtdoorlatend dekbedovertrek. Zet een raam open 
voor een goed geventileerde kamer en beperk het licht en geluid van bui-
tenaf. Dit kan bijvoorbeeld door een dik gordijn op te hangen. 

7. Geef jezelf 15 minuten om te piekeren, maar zeker niet meer. Er zijn ont-
zettend veel mensen die pas vlak voor het slapen de tijd nemen om over 
zichzelf en de dag na te denken. Hierdoor kun je uiteraard lang wakker lig-
gen. Probeer je gedachtes ergens anders dan in bed te verwerken. Zo kun 
je bijvoorbeeld na het eten een kwartiertje nemen om aan de keukentafel na 
te denken over je dag.
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Of je nu jong of oud bent: op de 
Ganzestraat in Hapert is altijd een 
plekje voor je. Zorgboerderij Ha-
pert vangt dagelijks 2 groepen van 
16 deelnemers op voor een zinvolle 
dagbesteding. Bij Kinderopvang Bui-
tengewoon kunnen kinderen heerlijk 
ravotten en van het buitenleven genie-
ten. Alles onder de bezielende leiding 
van de familie Worm-Konings die hun 
visie héél duidelijk kan samenvatten: 
terug naar de basis, minder prikkels, 
meer bewegen en veel buiten zijn. 

Zorgboerderij Hapert
In een groene omgeving met ervaren 
professionele zorg kunnen deelnemers 
ondanks hun beperkingen samen ge-
nieten van de mooie dingen van het le-
ven. Aan de rand van het dorp Hapert 
biedt de zorgboerderij kleinschalige 
dagbesteding volwassenen met een 
zorgvraag: mensen met niet-aange-
boren hersenletsel, mensen met een 
lichamelijke beperking, mensen met 
geheugenproblematiek, ouderen.

Natuur
Het is ruim dertien jaar geleden dat 
de eerste zorgboerderij van start ging 
en vrijwel direct bleek dat het aan een 
behoefte voldeed. Ine Konings: “Ik 
denk dat het vooral te maken heeft 
met het buitenleven. Eigenlijk moet 
er niets bij ons en kan heel veel. We 
grenzen met onze boerderij aan een 
prachtig natuurgebied en dagelijks 
gaan we daar met de deelnemers 
naartoe. Er is een vast dagritme om-
dat onze deelnemers daarbij gebaat 
zijn maar er is heel veel ruimte voor 
vrijheid. We organiseren activitei-
ten, zoals bloemschikken, wandelen, 
jeu de boule, biljarten, werken in de 

tuinkas of de moestuin maar als een 
deelnemer geen zin heeft om mee te 
doen, is dat prima.” 

Er zijn twee zorgboerderijen waar 
dagelijks zestien ouderen opgevan-
gen worden: Ganzestart en Ganze-
hoeve. Buitenleven Het buitenleven 
staat centraal bij de zorgboerderij. 
“We proberen ons in de deelnemers 
te verplaatsen; vaak wat minder mo-
biel en daardoor komen ze minder 
buiten. We wonen op een dorp en dat 
is een belangrijke factor in het leven: 
het boerenleven hoort daarbij. Op ons 
erf hebben we nog koeien én de be-
leving van het buiten zijn. Iedere dag 
wordt er een wandeling gemaakt door 
het natuurgebied, over de boerderij of 
door de tuinen”, aldus Ine. 

Kinderopvang
Is Kinderopvang Buitengewoon ánders 
dan reguliere kinderopvanginstellin-
gen? Jazéker! Vanwege de weldoor-
dachte visie dat kinderen tegenwoor-
dig te weinig contact maken met het 
buitenleven en dat daar verandering in 
moet komen. Kinderen geven zelf aan 
in welk tempo ze willen leren en wát 
ze willen leren. Bij Buitengewoon móet 
niks en mág heel veel. Dat geldt zowel 
voor het kinderdagverblijf als voor de 
buitenschoolse opvang. Rust, prik-
kelende activiteiten, contact met de 
natuur en vooral contact met andere 
kinderen, zijn de sleutelwoorden van 
Kinderopvang Buitengewoon. 

Heeft u vragen of interesse over kinder-
opvang Buitengewoon of zorgboerde-
rij Hapert? Neem dan contact op met 
info@kinderopvangbuitengewoon.nl
of info@zorgboerderijhapert.nl

BUITEN LEVEN, GENIETEN, BEWEGEN EN ONTSPANNEN
Zorgboerderij en kinderopvang op één terrein: alle voordelen van sámen zijn op één erf

GEPERSONALISEERDE ZORG

SAMENWERKING MET
ANDERE ZORGPROFFESIONALS
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Specialisaties
• GERIATRIE FYSIOTHERAPIE
     Gespecialiseerde fysiotherapie voor ouderen 

en/of mensen met complexe zorgvragen. 

• NEUROLOGISCHE AANDOENINGEN 
     Gespecialiseerde fysiotherapie voor Beroerte, 

Parkinson, Dementie en MS.

• VALPREVENTIE
     Fysiotherapie gericht op het voorkomen van 

vallen.

• REVALIDATIE 
    Revalidatie in de praktijk mogelijk na bijvoor-

beeld ziekenhuisopname, nieuwe heup/knie of 
fracturen. 

Vital Fysiotherapie

Vital Fysiotherapie is gevestigd op twee locaties in Eersel: Kerkebogten en Wiekenborg. Er zijn vier en-
thousiaste Geriatrie fysiotherapeuten werkzaam die nauw samenwerken met andere disciplines in de 
regio zoals bijvoorbeeld een ergotherapeut en diëtist. Uw hulpvraag staat voorop en de behandeling 
wordt hierop aangepast.

Behandelingen vinden plaats in de praktijk waar vooral functioneel geoefend wordt op het verbeteren 
van uw activiteiten of het omgaan met de beperkingen die u ervaart. Indien uw mobiliteit het niet toelaat 
om naar de praktijk toe te komen of de hulpvraag is toegespitst op de thuissituatie, is behandeling aan 
huis een mogelijkheid.
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De beperkingen die ontstaan 
naarmate we ouder worden zijn 
vaak van grote invloed op ons 
dagelijks leven. Zelfstandig de 
dag zinvol doorbrengen wordt 
dan steeds moeilijker. We krij-
gen meer behoefte aan hulp 
en ondersteuning van anderen. 
Meestal zijn dit familieleden of 
buurtgenoten: de mantelzor-
gers. Maar deze mantelzorgers 
hebben vaak ook hun eigen 
gezin en werk. 

Onze dagbesteding is er voor oude-
ren die behoefte hebben om leeftijds-
genoten te ontmoeten en samen met 
anderen een fi jne dag te beleven, met 
ondersteuning in de directe nabijheid. 
De mantelzorgers worden hierdoor 
ontlast en hebben even wat meer tijd 
voor zichzelf. De activiteiten die we 
ondernemen (beweging, creativi-
teit, cognitief) voegen iets toe aan de 
kwaliteit van het leven. Er wordt bij 

ons dagelijks vers gekookt, vaak met 
producten uit de eigen moestuin. Ook 
besteden we veel aandacht aan muziek 
en organiseren we uitjes. Onze groe-
pen zijn klein, maximaal 8 à 9 personen 
per dag. U bent altijd welkom om een 
keer te komen kijken. Voor het vervoer 
wordt gezorgd. In de ochtend halen we 
de mensen op en aan het einde van de 
middag wordt iedereen weer naar huis 
gebracht. 

VOOR HET VERVOER ZIJN WE 
NOG DRINGEND OP ZOEK NAAR 

VRIJWILLIGERS.

Dit uiteraard tegen een redelijke ver-
goeding en bovenal onze waardering 
en gezelligheid.

Wilt u informatie over de mogelijkhe-
den voor dagbesteding of wilt u zich 
aanmelden als vrijwilliger, neem dan 
contact op met Ine Wintermans: tel. 
06-30042999 of info@dagbeleving.nl

DAGBELEVING DE KAILAKKERS 
IN HOOGE MIERDE

voor
individuen
COACHING & THERAPIE
VOOR MEER BALANS EN 
VEERKRACHT

voor
organisaties
(MANAGEMENT)COACHING
RONDOM ARBEID &  
GEZONDHEID

info@weltenpsychologie.nl    •    06 - 48 567 506    •    Bladel

Werken aan: 
minder stress, 

meer zelfinzicht 
en persoonlijke 

groei in werk 
of privé

Zorg en herstel
In de afgelopen jaren is nog duide-
lijker geworden hoe belangrijk het is 
om aandacht te hebben voor onze 
fi theid. Een fi t en vitaal lichaam is 
namelijk minder snel ziek en hersteld 
sneller. Op drie locaties staan in to-
taal 14 (gespecialiseerde) fysiothera-
peuten voor u klaar om u te onder-
steunen in uw herstel als u fysieke 
klachten ervaart. Ook komen we bij u 
aan huis als u niet naar één van onze 
praktijken kunt komen. Wij staan voor 
klantgerichte en professionele zorg 
waarbij we doelgericht samenwerken 
om uw gewenste resultaten te reali-
seren. Daarnaast werken we intensief 
samen met andere (para)medische 
zorgverleners, want samenwerking 
maakt sterk! Door ons grote team 
aan fysiotherapeuten bieden we veel 

gespecialiseerde therapieën aan, 
welke u allen terug kunt vinden op 
onze website: www.fysiocenters.nl

Fit en vitaal: Sportcenter Hapert
Wilt u werken aan uw fi theid? 
Hiervoor bieden wij u verschillende 
mogelijkheden, zoals (fysio)fi tness, 
Milon cirkel, small group training 
en sportmassage. In ons Sport-
center in Hapert, waar zowel jong als 
oud zich thuis voelt, werken wij met 
onze leden aan hun fi theid. Naast 
deze sportfaciliteiten bieden we op 
maat gemaakte voedingsplannen en 
begeleidingsplannen aan. Kom het 
ervaren en loop eens binnen voor een 
rondleiding. 

Kijk voor meer informatie op onze 
website: www.sportcenterhapert.nl

ONZE FYSIOCENTERS 
STAAN VOOR U KLAAR!

www.sportcenterhapert.nl • www.fysiocenters.nl 
 T 049 738 20 65

Gespecialiseerde fysiotherapie

Voedingsadvies

Small Group Training  

Massages 

Milon Cirkel

Fitness 
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V O O R  J O N G  E N  O U D

KOM GERUST

EVEN BINNEN
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Villa Bleijenburgh is een fantastisch concept: luxe, 
zelfstandige, ruime appartementen op een prachtige 
locatie met veel gezamenlijke ruimtes en een grote, 
parkachtige tuin. Het is een woonzorginitiatief van 
SchipVast en Navis Curae.

Combinatie van wonen, service en zorg 
Gastvrijheid, service en waardige professionele lief-
devolle zorg, dat is waar Navis Curae voor staat. 
Denken in mogelijkheden in plaats van moeilijkheden.

U kunt hier het leven leiden wat bij u past 
Deelnemen aan activiteiten, alleen als u dat wilt. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld het bijwonen van 
concerten, bloemschikken, schilderen, biljarten en 
een happy hour op vrijdagmiddag.

We willen niets liever dan dat u geniet samen met 
uw familieleden en vrienden.

De zorg wordt verleend door verpleegkundig per-
soneel. U kunt 24 uur per dag gepland en ongepland 
een beroep doen op het team. 

De Zorg en begeleiding voor u, als bewoner, wordt ge-
fi nancierd vanuit een PGB op basis van een indicatie Wet 
Langdurige Zorg. Navis Curae ondersteunt u bij het aanvra-
gen van een indicatie.

Welzijn is een groot goed
Villa Bleijenburgh vindt uw welzijn erg belangrijk. Dagelijks worden 
activiteiten georganiseerd in onderlinge afstemming.  

De villa heeft een prachtige tuin met onder andere een royaal terras, 
een jeu de boules baan, een groot theehuis en moestuin met kas. 
Als de kippen zin hebben, dan leggen ze ook eitjes. Het terras is zich 
aan het opwarmen; laat de lente maar komen!

Stichting Muziek in Huis gaat vanaf eind maart concerten verzorgen 
in de villa in de vorm van klassiek- en jazzconcerten. Binnenkort is 
de villa een prachtige concertvleugel rijker. 

Vacature
Op dit moment staat een vacature open voor een verpleegkundige 
of een verzorgende 3 IG. 

Neem gerust contact op met locatiemanager Anke Meulenbroeks 
via 06-52026555, indien u meer informatie wilt over deze functie en 
de mogelijkheden. 

Contact
SchipVast verhuurt de appartementen. Voor inlichtingen over de wo-
ningen en huurprijzen neemt u contact op via info@schipvast.com. 
Voor informatie over de zorg en services, alsook de mogelijkheden 
bij Navis Curae, neemt u contact op met Anke Meulenbroeks via 
info@naviscurae.nl. 

Aangenaam wonen bij Villa 
Bleijenburgh in Bladel
Villa Bleijenburgh is een fantastisch concept: luxe, 
zelfstandige, ruime appartementen op een prachtige 
locatie met veel gezamenlijke ruimtes en een grote, 
parkachtige tuin. Het is een woonzorginitiatief van 

Gastvrijheid, service en waardige professionele lief-
devolle zorg, dat is waar Navis Curae voor staat. 

De Zorg en begeleiding voor u, als bewoner, wordt ge-
fi nancierd vanuit een PGB op basis van een indicatie Wet 
Langdurige Zorg. Navis Curae ondersteunt u bij het aanvra-

Villa Bleijenburgh vindt uw welzijn erg belangrijk. Dagelijks worden 
activiteiten georganiseerd in onderlinge afstemming.  

De villa heeft een prachtige tuin met onder andere een royaal terras, 

initiatiefnemer van het 
project en verhuurder van 

de woningen

de zorgonderneming die 
verantwoordelijk is voor 

de zorg, services en 
faciliteiten
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Na een heftige gebeurtenis komen mensen soms in een diep dal 
terecht. Het is moeilijk om daar weer uit te klimmen, maar niet on-
mogelijk. Hieronder lees je het waargebeurde verhaal van Brenda. 
Brenda wil haar verhaal delen om andere lotgenoten te laten 
weten dat er hoop is. Hoop op een leven na een depressie. Om 
privacy redenen hebben we de naam en foto aangepast. 

“Inmiddels ben ik 20 jaar en werk ik 
als begeleider intensieve zorg op één 
van de woonhuizen van Severinus. 
De belangrijkste reden om na mijn 
vakantiebaan terug te komen naar dit 
woonhuis zijn het team en de cliënten. 
Een leuke mix van bewoners van 15 tot 
59 jaar met een ernstig verstandelijke 
beperking. Geen van de cliënten kan 
praten. Dus moet je goed letten op hun 
mimiek en gedrag. Het is een uitdaging 
om steeds de dag goed te laten 
verlopen en om te proberen om 
cliënten naar een hoger niveau te tillen. 
Als je na een tijdje een band hebt 
opgebouwd en merkt dat cliënten naar 
jou toekomen, omdat ze je vertrouwen, 
geeft dat veel voldoening. Het is de 
kunst om aan de cliënt te zien of het 
goed gaat. Als het dan precies raak is, 
geeft dat een heel goed gevoel.” 

Na mijn 
 stage wist 
ik het zeker

Het zorgen is haar met de 

paplepel ingegoten. Amy: 

“Mijn moeder en tante werken 

allebei in de zorg. Ik volgde 

eerst een opleiding die breed 

op de zorg gericht is. Ik dacht 

altijd dat ik de gehandicapten-

zorg niet zo leuk zou vinden. 

Dat veranderde na twee weken 

stage in de gehandicapten-

zorg.”

Ben jij op zoek naar een leuke baan in de gehandicaptenzorg? Die vind je bij 
Severinus! Wij zoeken bevlogen, liefdevolle collega’s voor diverse woonhuizen en 
dagbestedingslocaties.

Solliciteer!
Bekijk onze vacatures op www.severinus.nl/vacatures en solliciteer direct. 
Sfeer proeven? Of wil je weten welke mogelijkheden Severinus voor jou heeft? 
Kom dan naar JobStart! Tijdens deze inloopochtend gaat een medewerker van 
HRM graag met je om de tafel om samen te kijken naar de mogelijkheden binnen 
Severinus! Elke woensdag van 10.00 tot 12.00 uur.

Kom werken bij Severinus!
Beleef mooie momenten

Severinus Platanenlaan 28 | 5507 MD Veldhoven | 040 258 63 11 | info@severinus.nl | www.severinus.nl

Ondersteuning op maat: Wonen | Leren | Werken | Vrije tijd | Thuisondersteuning | Multidisciplinair Behandelcentrum

 “We zijn nu 10 jaar verder en als ik 
terugdenk aan die tijd dan lijkt het of 
het over een ander persoon gaat en 

niet over mij.”

Ik ben op jonge leeftijd getrouwd. Vlak 
voor het huwelijk overleed mijn zus on-
verwacht op jonge leeftijd. Zij zou mijn 
getuige zijn. Het was zo onbegrijpe-
lijk. Ik viel in een zwart gat. En in mijn 
huwelijk ging het ook niet 
goed. Ik raakte steeds 
meer depressief, ik 
ontwikkelde angst-
stoornissen en 
leed aan hyper-
ventilatie. Anti-
depressiva hiel-
pen gedeeltelijk. 
Maar op een ge-
geven moment 
kon ik mijn werk bij 
een kinderdagverblijf 
niet meer doen en werd 
ik een jaar later volledig afgekeurd. Ik 
was 26 jaar, gescheiden, had geen baan 
en ondervond dagelijks de moeilijkhe-
den van mijn psychische problemen. Dit 
wilde ik niet voor de rest van mijn leven. 

Ik wilde weer terug in de maatschappij 
komen. Een vriend van mij gaf aan dat 
hij drie keer per week naar een zorg-
boerderij De Hooiberg ging, toen nog 
aan de Bredasebaan in Bladel, en dat ik 
daar eens moest gaan kijken. Ik twijfel-
de aan alles. Ben ik daar wel welkom? Ik 
kan toch niets? Wat moet ik daar doen? 
De eerste keer zag ik er als een berg 
tegen op. De fi etsweg ernaartoe was 
loodzwaar. Het kostte zoveel ener-

gie om mezelf over de streep te 
trekken. Maar toen ik eenmaal 

aankwam bij de boerderij en 
ik bij binnenkomst op een 
warme manier welkom 
werd geheten, voelde ik 
mij direct thuis. 

Niets moest, alles kon. 
Iedereen kon doen wat hij 

zelf wilde. Koken, knutselen, 
in de werkplaats een bankje 

timmeren of gewoon praten. Ik 
kwam erachter dat mijn hart bij dieren 
ligt. Ik mocht de Berner Sennen honden 
verzorgen, kammen, voeren, wandelen. 
Ik heb zelfs bij twee bevallingen gehol-
pen. Ik gaf de kalfjes hun fl esjes melk, 

zorgde voor een schoon slaapplekje en 
leerde uiteindelijk de koeien melken. Ik 
haalde zoveel voldoening uit dit werk 
dat ik helemaal opbloeide. Ik vond het 
heerlijk om ’s morgens op te staan met 
het gevoel ‘ik ga iets nuttigs doen’. 

Op een gegeven moment werd ik zelfs 
gevraagd om vrijwilliger te worden, waar 
ook een kleine fi nanciële vergoeding te-
genover stond. Dat vertrouwen in mij 
gaf zo’n enorme boost. Ik ging met mijn 
sociale angst zelfs rondleidingen geven 
aan vreemde mensen en uitleggen hoe 
kaas gemaakt wordt. Mijn eerste ge-
dachte was altijd: ‘Ik kan het niet’. Maar 
steeds vaker dacht ik: ‘Ik kan ook iets’. 

Ook ontdekte ik dat iedereen zijn of 
haar ‘dingen’ heeft. Wat ik heb, is echt 
niet vreemd. Daardoor kon ik gewoon 
mijzelf zijn met sociale angsten en de-
pressiviteit. Uiteindelijk heb ik, mede 
door dat werk en de mensen daar, 
mijzelf weer terug gevonden. Ik kreeg 
waardering voor het werk dat ik deed. 
Op die manier ontwikkelde mijn zelf-
vertrouwen zich en werd ik iedere dag 
sterker. Ik besefte dat ik goed ben zo-
als ik ben. En dat ik er ook mag zijn op 
deze wereld. Ik ben vijf jaar verbon-
den geweest aan de zorgboerderij. Ik 
heb nu een baan en leef gelukkig met 
mijn lieve vriend in de Kempen. Ik wil 
mijn verhaal vertellen, omdat ik denk 
dat een zorgboerderij een manier kan 

zijn voor mensen om zich beter en ge-
waardeerd te voelen. Bijvoorbeeld voor 
mensen die vastzitten, zoals ik destijds, 
voor mensen die ritme en regelmaat 
zoeken. Voor mensen die op zoek zijn 
naar steun, om samen met lotgenoten 
ervaringen en verhalen te delen. We zijn 
allemaal verschillend, maar je hoeft je-
zelf niet gek, minder of raar te voelen 
doordat je psychische problemen hebt. 
Daarnaast hadden wij zo’n leuke groep 
mensen bij de zorgboerderij. Ik heb er 
een leuke vriendschap aan overgehou-
den. 

Iedereen die komt, heeft een andere 
reden om te komen. En iedereen mag 
zijn of haar invulling aan een dag op de 
zorgboerderij geven. Ik denk dat men-
sen met psychische problemen over een 
drempel moeten stappen. Ga gewoon. 
Achteraf ervaar je, hoe goed het je doet 
en merk je dat die berg, hoe groot ook, 
eigenlijk gewoon een heuveltje is. 

Ik heb mijn draai weer gevonden in de 
maatschappij. En ik denk vaak terug 
aan de zorgboerderij. Mede door hen 
heb ik mezelf weer gevonden en daar 
ben ik nog steeds dankbaar voor.

IK BEN GOED, ZOALS IK BEN
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WEET U WAT EEN 
LEVENSEXECUTEUR IS?

De aanwijzing van een levensexecu-
teur vindt plaats bij notariële akte: het 
levenstestament. De notaris adviseert 
u, over uw keuzes en over de gevol-
gen van die keuzes. Banken en an-
dere instellingen vertrouwen daarom 
graag op notariële aktes, zoals een 
testament, een levenstestament en 
een verklaring van erfrecht.

Wanneer u uw eigen zaken niet meer 
kunt regelen (wilsonbekwaam bent), 
kan de rechter voor u een bewind-
voerder of curator benoemen. Dit 
kan dan iemand zijn die u liever niet 
heeft. Door zelf een levensexecuteur 
te benoemen voorkomt u dat. In een 
levenstestament kunt u ook zelf de 
bevoegdheden van de levensexecu-
teur bepalen.

De levensexecuteur kan er bijvoor-
beeld voor zorgen dat de kinderen 
minder erfbelasting hoeven te be-

talen. Of dat uw eigen bijdrage voor 
langdurige zorg omlaag kan. Maar dat 
niet alleen. Hij kan ook degene zijn die 
met uw medische behandelaar over-
legt over uw behandelingen, als u dat 
zelf niet meer kunt.

De levensexecuteur kan bijvoorbeeld:
• uw vermogen en bankzaken regelen;
•  het huis verkopen (als u er niet meer 

woont);

• uit uw vermogen schenken;
• goede zorg voor u regelen.

Het is belangrijk dat de levensexecu-
teur rekening en verantwoording af-
legt aan u of uw (andere) kinderen. 
Zodat er bij de erfenis zo min moge-
lijk onduidelijkheid of discussie is. Ook 
daar kan de notaris een goede rege-
ling voor tre� en. U kunt ook nog een 
toezichthouder aanwijzen, die kan 

een goede functie vervullen wanneer 
bijvoorbeeld niet kinderen maar een 
ander uw levensexecuteur is.

Bepaal zelf wie uw zaken regelt als u 
dat niet meer kunt. Maak vrijblijvend 
een afspraak met de notaris voor 
informatie over levenstestamenten en 
testamenten. Voor meer informatie zie: 

www.lexperience.nl

Wie regelt uw zaken (bank, 
huis, betalingen) wanneer u 
dat zelf niet meer kunt? Na het 
overlijden kan dat een execu-
teur zijn. Tijdens leven kunt u 
een gevolmachtigde aanwijzen: 
de levensexecuteur.

Bespaar geld én voorkom 
familieleed met een goed 
testament!
De grootste voordelen van een testament

 Bespaar op de erfbelasting

 Benoem een of meer executeurs die de 
nalatenschap regelen naar jouw wensen

 Zorg ervoor dat je partner niet ineens 
het huis uit moet

 Verdeel de erfenis zoals jij dat wilt

Hét notariskantoor van de Kempen voor ondernemers,
nalatenschappen familierecht & estate planning!

������������������������������

������������������������������������

������������������
�	����������

�������������������������������
�������������������������������

������������������



&GEZOND VITAAL 22

7 tips voor een verantwoord voedingspatroon

Het creëren van een gezond voedingspatroon is iets wat je zelf in de hand 
hebt. Met deze zeven tips kun jij de eerste stap zetten naar een gezond voe-
dingspatroon.

1. Zorg voor voldoende variatie in je voeding. Kies daar waar mogelijk voor 
goede en onbewerkte producten. Hierbij kun je denken aan onder meer 
biologische voeding. 

2. Probeer producten als witte suiker, gera�  neerde graanproducten, synthe-
tische zoetsto� en en te sterk gekoelde dranken zo veel mogelijk te vermij-
den.

3. Zorg ervoor dat je voldoende vocht binnenkrijgt. Drink minimaal 2 liter wa-
ter per dag. 

4. Eet gefermenteerde producten, zoals melkzure groenten (zoals zuurkool) 
en kwark. Deze ondersteunen de maag en de spijsvertering. 

5. Kauw goed op je eten. Dit bevordert het verteringsproces. 
6. Neem de tijd om te eten. Dek de tafel en vermijd afl eiding zoals de televisie, 

telefoon of radio. 
7. Verspreid de inname van eiwitten in drie maaltijden per dag. Zorg dus voor 

ongeveer 25 gram eiwitten per maaltijd. ongeveer 25 gram eiwitten per maaltijd. 

Gezond en vitaal ouder worden 
heb je voor een groot gedeelte 
zelf in de hand. Het gaat hier-
bij niet alleen over de juiste 
voeding en voldoende bewe-
ging, maar ook over de mentale 
gezondheid. Met een positieve 
mindset kun je namelijk een 
stuk ouder worden. In dit 
artikel geven we 7 tips waarmee 
jij een verantwoord en gezond 
voedingspatroon ontwikkelt en 
we vertellen je met welke licha-
melijke beweging jij bijdraagt 
aan het vitaal en gezond ouder 
worden. 

Je bent nooit te oud om te kiezen 
voor een actieve levensstijl
We zien dat bij oudere mensen steeds 
minder bewegen. De spiermassa 
neemt hierdoor af en het risico op bij-
voorbeeld hart- en vaatziekten, kanker, 
diabetes en psychische aandoeningen 
neemt toe. Wanneer je negentig minu-
ten achter elkaar zit, komt je stofwis-
seling in ruststand terecht. Wanneer 
deze in ruststand is zullen de ingeno-
men calorieën niet snel verbranden. 
Integendeel zelfs, het zal als vet wor-
den opgeslagen rond je middel. Start 
daarom met bewegingen die je goed 
vol kan houden. Ga bijvoorbeeld dage-

lijks een ronde wandelen. Bij elke ver-
hoging van de lichamelijke activiteit 
worden de botten een stukje sterker. 
Beweging is niet alleen goed voor de 
botten, maar ook voor het hart, de lon-
gen en vele andere organen. De spier-
massa zal toenemen en het vetweefsel 
zal afnemen. 

Wanneer je zorgt voor voldoende be-
weging kan je vitaal en gezond ouder 
worden. Beweging zorgt op zowel 
lichamelijk als mentaal vlak voor posi-
tieve veranderingen. Wanneer mensen 
meer bewegen voelen zij zich gezon-
der, zijn gelukkiger, slapen beter en 
worden gemiddeld een stuk ouder. 

Zelfs klachten als angst en depres-
sie kunnen verminderen wanneer we 
meer bewegen. Een kleine toename 
van de lichamelijke beweging draagt 
al bij aan het gezond en vitaal ouder 
worden. 

56% van de 75-plussers voelt zich 
eenzaam, maar wat kan je er tegen 
doen?
Met vitaal en gezond ouder worden, 
bedoelen we niet alleen de lichame-
lijke aspecten zoals voeding en bewe-
ging. Vitaal ouder worden gaat ook 
over bewustwording en over de mate 
waarin men zin heeft in het leven. 
Eenzaamheid is hierbij een belangrijk 
aspect. Van alle 75-plussers in Neder-
land voelt 56% zich eenzaam. Gelukkig 
kun je een aantal dingen doen tegen 
eenzaamheid. 

Een positieve mindset
Je wordt ouder wanneer je positief in 
het leven staat. Veel ouderen stoeien 
met eenzaamheid en zijn hierdoor 
regelmatig chagrijnig. Ze zien het nut 
van het leven niet meer in en leven van 
dag tot dag met lichte tegenzin. Dat 
kan anders! Doorzetten, vasthouden 
en het verstikken van chagrijnigheid 

blijkt het geheim te zijn om wel hon-
derd jaar oud te kunnen worden.

Ontdek nieuwe passies
De hele dag naar de televisie kijken en 
ko�  e drinken is waarschijnlijk niet de 
manier waarop jij oud wil worden. Zeker 
wanneer je net met pensioen bent, maar 
nog wel zin hebt om dingen te doen, 
kan je jezelf heel eenzaam gaan voelen. 
Daarom is het tijd om een nieuwe pas-
sie te ontdekken. Ben jij nog erg fi t en 
wil je veel bewegen? Dan kan je kijken 
of bijvoorbeeld wandelen, wielrennen of 
tennissen iets voor jou is. Is dat iets te 
zwaar? Dan kan je ook proberen of je 
tekenen of fotograferen leuk vind. Heb 
jij je passie gevonden? Dan kan je deze 
passie ook proberen over te brengen op 
anderen of zelf op zoek gaan naar men-
sen die dezelfde passie hebben. Zo ont-
dekte mijn opa na zijn pensioen dat hij 
het erg leuk vond om miniatuur boten 
te bouwen. Dit vertelde hij tegen mijn 
andere opa en hij nam deze hobby ook 
over. Zij kunnen weer samen hele mid-
dagen aan bootjes knutselen. 

Kinderen het huis uit? Neem een hond!
Uit onderzoek blijkt dat mensen voordat 
ze kinderen krijgen hun leven gemiddeld 
een 8 als cijfer geven. Zodra zij kinde-
ren krijgen keldert dit cijfer en wanneer 
de kinderen uit huis zijn stijgt het weer. 
Helaas merken veel ouderen ook dat 
wanneer hun kinderen al een tijd het huis 
uit zijn, zij zich steeds eenzamer gaan 
voelen. De kinderen komen minder vaak 
langs, of erger nog: ze hebben helemaal 
geen kinderen (meer) die langskomen. 
Om je minder eenzaam te voelen kan je 
een hond nemen. Hierdoor voel je jezelf 
nooit meer alleen en je moet dagelijks 
de deur uit om een rondje te wandelen. 
Wist je dat wanneer je een hond aait, dit 
je bloeddruk verlaagt? Daarnaast kijkt 
een hond heel erg tegen je op, waardoor 
jij meer zelfvertrouwen krijgt en weer 
zin hebt om dingen te ondernemen.

GEZOND EN VITAAL 
OUDER WORDEN
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Slim 
Shape

Horizon 4 // 5531 XM Bladel // 06-15419335 
info@slim-shape.nl // www.slim-shape.nl

Mijn naam is Els Jansen, PS Food & Lifestyle 
coach bij Slim & Shape in Bladel. 

 Ik begeleid je bij het afvallen en help je om 
weer lekker in je vel te komen.

Geïnspir� rd door het verhaal van 
Maartje �  Eveli� ?

Ik ben Nicole Verbeek, PS Food & Lifestyle 
coach bij Body Slim. Met mijn enthousiasme 
weet ik jou weer gemotiveerd te krijgen en 

ben ik een echte stok achter de deur.

Werkzaam in Dommelen, Bergeijk en Heeze   
+31 6 30159841 // info@body-slim.nl

 www.body-slim.nl

N� m deze bon m�  �  ontvang bij je start

� n leuke goodiebag 

Deze vriendinnen voor het leven 
gingen samen aan de gang. 
Hun doel was om gezonder 
en fi tter en slanker te worden. 
Nu zijn ze samen ruim 70 kilo 
lichter en ze voelen zich top!

Maartje: “Het was heel makkelijk om 
te starten. Je krijgt een weekmenu en 
je kunt meteen aan de slag. Honger 
heb ik totaal niet gehad. Maar ik heb 
wel gemerkt dat mijn lichaam de eer-
ste dag heeft moeten wennen. Mijn 
lichaam heeft moeten ‘ontsuikeren’.

Door de 6 eetmomenten per dag was 
mijn ‘trek’ naar eten veel verminderd 
en mijn bloedsuikerspiegel stabiel. Dat 
helpt om ook nu gezonde keuzes te 
blijven maken.”

Evelien: “Ik sta er soms nog versteld 
van wat er in een jaar allemaal kan ver-
anderen! Ik voel me fi tter dan ooit, mijn 

cholesterolwaarden zijn perfect en mijn 
nieuwe eetpatroon is voor mij normaal 
geworden. Ik maak bewuste keuzes wat 
ik wel en niet eet en dat voelt goed!”

Wil jij dit ook? Neem dan contact op 
met één van de PS food & lifestyle-
coaches, Nicole en Els helpen je graag.

Dat een podotherapeut ‘iets 
met voeten doet’ is bekend, 
maar wat het exact inhoudt is 
vaak nog onduidelijk. Een po-
dotherapeut kijkt verder dan al-
leen de voet. De podotherapeut 
is namelijk een specialist op het 
gebied van de voet én klachten 
in de rest van het lichaam die 
gerelateerd zijn aan de voet. Zo 
kan een knieklacht veroorzaakt 
worden door een afwijking in de 
voetstand of het looppatroon. 

Een ontspannende wandeling, de hond 
uit laten, een dagje winkelen of met 
vrienden een balletje trappen op zon-
dag. Allemaal activiteiten die je doet 
zonder er bij na te denken. Niets is dan 
ook zo vervelend als pijn aan je voeten, 
knieën, heupen en/of rug die van in-
vloed zijn op al deze vanzelfsprekende 
activiteiten.

Blijf vooral niet doorlopen met zere 
voeten of klachten bij lopen, staan en 
bewegen, maar maak direct een af-
spraak bij de podotherapeut. Je kunt 
zonder een verwijzing terecht. 

Er zijn veel verschillende soorten klach-
ten of (sport)blessures. De podothe-
rapeut zoekt naar de oorzaak van de 
klacht en zoekt samen met de cliënt 
naar een oplossing. Behandelmogelijk-
heden van de podotherapeut zijn onder 
andere op maat gemaakte zolen, op 
maat gemaakte slippers en sandalen, 
taping, teenortheses en ook advisering 
op het gebied van klachten preventie.

Bij vragen of voor het maken van 
een afspraak kunt u contact opne-
men via 0497-517832 of 06-57568961. 
Ook kunt u kijken op onze website: 

www.praktijkvoorpodotherapie.nl

SLIM & SHAPE + BODY SLIM

PRAKTIJK VOOR PODOTHERAPIE

Podotherapie Bergeijk Podotherapie Eersel
FysioCare Gezondheidscentrum Dolium
Ekkerstraat 19a Gebint 1R
5571 LG Bergeijk 5521 WD Eersel

                                          M: 06-57568961 | T:   0497-517832
E: info@praktijkvoorpodotherapie.nl | W: www.praktijkvoorpodotherapie.nl

Een podotherapeut is een paramedicus, 
gespecialiseerd in het onderzoeken en behandelen 

van klachten die ontstaan door een afwijkende 
voetstand of afwijkend looppatroon. 

Dit kunnen klachten zijn in voet, enkel, knie, heup 
en/ of rug. 

Ook kunt u bij ons terecht voor schoenadvies en 
huid – of nagel aandoeningen.

Uw voeten, onze zorgUw voeten, onze zorg

Voor PS food & lifestyle Na PS food & lifestyle

Slim 
Shape
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Daas Podotherapie
bieden samen de juiste balans tussen kennis en zorg

Zorg is meer dan alleen kennis. Dat weten de fysiotherapeuten van Fysio Willem
uit Eersel als geen ander. Samen met administratief medewerkster Liesbeth Gijsbers 
vormen zij een klein team dat gaat voor een grote persoonlijke aanpak bij de
behandeling van hun patiënten. 

“Iedere patiënt binnen onze praktijk is uniek,” legt Willem van der Aa 
uit. Hij is eigenaar van Fysio Willem en specialist op het gebied van 
bewegen. “Wie bij ons binnenstapt, voelt zich vaak meteen thuis. Dat
is ook ons doel: we nemen de tijd en vragen naar je persoonlijke
wensen en verwachtingen. Tegelijkertijd leveren we professionele
zorg. Uit ervaring weten we dat mensen juist door deze combinatie
de meeste vooruitgang boeken. 

Persoonlijke aanpak
Samen met zijn collega’s Sascha Menting, Myrthe de Backer (kinder-
fysiotherapeut i.o.) en Mark Oostenbrink behandelt Willem patiënten 
met veel verschillende algemene klachten. “Daarnaast helpen wij ook 
mensen revalideren na bijvoorbeeld een heftige operatie. We bieden 
waar nodig een behandeling waarbij we naar het gehele menselijke 
lichaam kijken en niet alleen naar de klacht. Daarnaast begeleiden 
wij sporters naar een hoger niveau.” Wat de reden van een bezoek aan 
Fysio Willem ook is, er wordt altijd een persoonlijk behandelingsplan 
opgesteld. De balans tussen belasting en belastbaarheid is daarbij 
leidend. Ook staat Fysio Willem erom bekend patiënten te helpen 
begrijpen waar een klacht vandaan komt en welke aanpassing zij 
kunnen doen om diezelfde klachten te verminderen of te verhelpen. 
“Dat is onmisbaar voor het herstel op lange termijn,” aldus Willem.

Krachten bundelen
Waar nodig werken de fysiotherapeuten nauw samen met verschillende 
disciplines binnen de zorg. Willem: “Denk hierbij aan een diëtist of  
een personal trainer. Door de juiste krachten te bundelen, kunnen we 
een patiënt nóg beter helpen.”  Zo wordt er regelmatig samen-
gewerkt met de therapeuten van Daas Podotherapie. Annemiek 
Daas is podotherapeut bij deze praktijk en legt uit waarom 
steeds meer mensen bij de specialist in voetengezondheids-
zorg aankloppen. “Tegenwoordig geven steeds meer sport- en 
schoenwinkels advies op het gebied van voetklachten,  
waarbij ze ook zolen aanmeten. Wij merken echter vaak dat 
deze goedbedoelde hulpmiddelen en adviezen - ondanks  
dat ze als prettig worden ervaren - hogerop in het lichaam 
klachten veroorzaken. Bij ons in de praktijk voorkomen én  
verhelpen wij die voetgerelateerde rug-, heup-, en knieklachten 
door het gehele functioneren van het lichaam te beoordelen. 
Waar een ander stopt, gaan wij verder. Dit doen we met veel 
enthousiasme en betrokkenheid. Net als onze  
collega’s van Fysio Willem begrijpen wij als geen  
ander dat zorg zoveel meer is dan alleen kennis.”

Lange Voren 33 in Eersel
06 45 39 33 48       www.fysiowillem.nl

Lange Voren 33 in Eersel
Servatiusstraat 6a in Vessem

0411 63 36 36       www.daaspodotherapie.nl

Dit zijn de specialisten van Daas podotherapie

• Algemene klachten, zoals nek- en rugklachten, een hernia  
 of discopathie
• Sportblessures en revalideren na een Voorste Kruisband  
 Operatie (VKB) reconstructie 
• Revalideren na breuken of een operatie aan bijvoorbeeld knie,  
 heup, rug of schouder
• Revalideren na een hartoperatie, hartfalen of een CVA  
 (herseninfarct, beroerte)
• Claudicatioproblematiek (etalagebenen, vaatproblematiek)
• Begeleiden van sporters naar een hoger niveau
• Fysiotherapeutische behandeling met een osteopathische  
 benadering 

Voorbeelden van klachten die de 
specialisten van Fysio Willem  
kunnen behandelen: 

Waar een ander 
stopt, gaan wij  
verder.

”

”


