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Burgemeesters
vinden kennis van
eigen dorp belangrijk
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gemeente Bladel
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Wat doet de
wijkagent
voor jou?
Elk dorp heeft
eigen aanspreekpunt
voor politiezaken
Door Renate Pijnenburg
REGIO - Dat je 112 moet bellen als er met
spoed politie is vereist, weet iedereen wel.
Bij iets minder spoed mag 0900-8844 en
bij een melding waarvan je liever anoniem
wilt blijven, kun je bellen naar Meld Misdaad Anoniem op nummer 0800-7000. En
dan is er nog de wijkagent, die er is voor
alle voorkomende politiewerkzaamheden
zonder directe spoed. Er zijn er vijf in de
gemeenten Bladel en Reusel en graag vertellen zij wat ze voor de burgers kunnen
betekenen.
Functie
Aan tafel zitten Kees van Rumund, Ernst Melters en Joey van de Ven. Hun collega’s Inge
van der Wou en Dennis Kastelijn hadden het
voornemen bij het interview aanwezig te zijn
maar werden verhinderd door nóg belangrijker zaken: aangiftes en werkbespreking.
De eerste vraag is een inkoppertje: wat is
de functie van de wijkagent? Kees: “Wij zijn
eigenlijk de ogen en oren van de wijk. Wij

Ervaar het gemak van
de opticien bij u thuis

De variatie in het werk maakt de taak van wijkagent zo mooi. Kees: “Ik doe dit werk al een poosje en het wordt steeds mooier. Juist omdat je de mensen leert kennen. Je leert de taal
te spreken; jeugd spreek je anders aan dan senioren, zo simpel is het. Het mooie van deze functie is dat je er ook bent als het niet nodig is. Niet alleen bij spoed of calamiteiten maar
ook gewoon een praatje maken met iemand die de heg staat te snoeien. Laten zien dat je er bent, laten voelen dat je laagdrempelig bent.” V.l.n.r.: Kees van Rumund, Joey van de Ven
en Inge van der Wou.
weten wat er speelt in de dorpen die we in
onze ‘portefeuille’ hebben. We kennen de
mensen, weten waar de knelpunten zitten,
kunnen makkelijk verbanden leggen en hebben hard gewerkt aan het vertrouwen tussen
de burgers en de politie. De eerste jaren van
ons werk hebben we echt veel koffie gedronken. Nu kennen we de mensen, de buurten en
begrijpen we hoe netwerken in elkaar zitten.”

bij ik aangaf even langs te gaan bij degene
over wie een melding werd gedaan. Maar
toen de melder begreep dat ik dan met een
politiewagen zou komen, werd de melding
ingetrokken. ‘Men’ wil niet bekend staan als
melder, blijkbaar. We moeten misschien nog
wat meer reclame maken voor onze organisatie, dan wordt de bereidheid om contact te
zoeken en zorgen te uiten wellicht iets groter.”

Mentaliteit
Ernst vult aan: “Ik werk nu zo’n tien jaar in de
Kempen, kom van het team Eindhoven, en
heb een groot verschil ontdekt. In de Kempen
is de bereidheid om met de politie te praten,
om zaken te melden niet zo groot. De drempel lijkt wat hoog om de telefoon te pakken
en een melding te doen. Zien ze ons echter
op straat, dan is het vaak van ‘nu ik je toch
zie…’ en dan volgt een melding of een zorg.
Het vertrouwen lijkt er dan toch echt wel te
zijn. Waar dat vandaan komt? Het grote ‘onskent-ons’ gevoel dat er heerst. Niet willen
dat de buren weten dat jij gebeld hebt, zoiets
denk ik. Ik heb serieus situaties gehad waar-

Contact
Kees: “We horen wel eens dat het moeilijk is
om met de politie in contact te komen, maar
ik denk dat het meevalt. Een terugbelverzoek via 0900-8844 is zo gemaakt. Natuurlijk
mag je ons altijd aanspreken als we op straat
lopen maar door onze werkzaamheden schiet
de voetsurveillance er nog wel eens bij in en
zijn we vaak op het bureau. Administratie is
een groot deel van ons werk, dat hoort er nu
eenmaal bij. We zijn liever op straat, in contact met mensen maar elk werk heeft twee
kanten. Ik wil wel benadrukken dat melden
altijd zin heeft. Soms zie je niet direct resultaat maar dossiervorming is ook belangrijk.”

Lees de folder
die in deze krant
Lees
de folder
is bijgesloten!
die in deze krant
is bijgesloten!
Kleinschalige particuliere woonzorg.

Melden
Joey wordt zelf nog wel eens weggeroepen
om op te komen voor het ME-peloton waarvan hij lid is. “Ook een mooi onderdeel van
het politiewerk maar het brengt met zich mee
dat mijn collega’s in de Kempen de diensten
voor mij moeten opvullen en ik er dan ook
niet altijd ben. Gelukkig nemen mijn directe
collega’s Kees van Rumund en Inge van der
Wou mij dan waar, zodat er altijd een terugkoppeling plaats vindt naar de melder. De
mensen mogen ons altijd bellen, of zij nu
ergens voorlichting over willen krijgen, informatie willen delen of gewoon een gesprekje,
wij staan daar altijd voor open. De Kempen is
een groot gebied en wij kunnen het niet alleen, ik wil de mensen dan ook graag op het
hart drukken contact met ons op te nemen,
bij spoed uiteraard 112 of bij overige meldingen 0900-8844.”
Wenselijk
Ernst krijgt nog wel eens meldingen via
lees verder op pagina 3

Kunstgebitten
Reparaties/rebasingen
Implantaatprothese

Persoonlijk & zorg op maat.
KERKSTRAAT 3A l HAPERT

ACT I E

www.hapertsekluis.nl

Ontvang nu

Arbeidsrecht

op een paar glazen*

GRATIS GESPREK

20% KORTING
* Actie geldig t/m 31 januari 2022

Geen verwijzing nodig.
Wij zijn ook in het weekend bereikbaar.
De behandeling is ook mogelijk onder narcose.

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

De
professionele
pedicure

Lid Org. Ned.
Tandprothetici

Afspraak maken?
Bel 06-31750599
vanbommeloptiek.nl

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

BlAdEl: 0497 - 38 38 68 BERGEIjK: 040 - 207 60 76

www.knegtmansadvocaten.nl

B. Geboers • De Wijer 10 C • Hapert
Tel. 0497 387575
www.kunstgebit.biz

Pleun Bottram

LOTERIJ

Groene Start
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Uitslag Nieuwjaarsloterij Reusel Sport/CoTrans
REUSEL - Vrijdag 7 januari
2022 zou onder normale omstandigheden onze
nieuwjaarsreceptie hebben
plaatsgevonden.
Nieuw ten opzichte van al
vele voorgaande jaren zou
het op een vrijdagavond
zijn.
Niet nieuw zou zijn dat de trekking van de
nieuwjaarsloterij zou worden gedaan. Maar de
omstandigheden waren niet normaal. Weer
niet! De corona-maatregelen zorgden voor
het tweede jaar op rij voor een domper. Weer
kon dit leuke feestje niet doorgaan, maar de
prijzen van de loterij moesten natuurlijk wel
verdeeld worden. En zo geschiedde.
In oktober 2021 werden de lotenboekjes uitgegeven aan alle actieve leden. Voor hen zitten de kosten van die lootjes ‘opgesloten’ in
de contributie. Door de loten eventueel zelf
te verkopen aan familie, vrienden, collega’s of
kennissen kan elk actief lid dat deel van zijn/
haar contributie weer terugverdienen. De
loten zelf houden kan natuurlijk ook. Naast de
loten voor de actieve leden werd ook nog een
beperkt aantal boekjes aan ‘rustende’ leden
en anderen verkocht. Dit bracht het totaal
op 19.080 loten. Met de opbrengsten hiervan
Prijs
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Lotnr.
4128
19550
3396
10464
10023
16108
12231
11587
3657
4099
3305
11782
13035
9402
9673
1626
20652
16004
6226
1401
18664
20559
1701
4408
7863
12837
19419

Kijk op de website voor de actuele
openingstijden en mogelijkheden

kunnen we weer mooie investeringen doen
voor de nodige materialen voor onze jeugden seniorenteams.
De trekking heeft dit jaar plaatsgevonden in
huize Van Veldhoven. Voor de kenners onder
ons: hiervoor werd opnieuw gebruik gemaakt
van het inmiddels befaamde computerprogramma waarmee de dit keer maar liefst 42
winnende lotnummers geheel willekeurig
door de computer werden geselecteerd uit
die 19.080 loten. De vrouw des huizes trad
hierbij op als pseudo-notaris.

VACATURE

Volg ons op Facebook (@groenen) en Instagram (@tuincentrumgroenen)

Wij zijn PER

De uitslag vind je onderaan. Alle prijswinnaars kunnen telefonisch of via Whatsapp
contact opnemen met Albert Dirkx op nummer 06-47386464. Met hem maak je dan een
afspraak over hoe en wanneer je je prijs in
ontvangst zult nemen. Bij deze bedankt Reusel Sport/CoTrans hoofdsponsor Jumbo Reusel heel hartelijk voor het schenken van de
hoofdprijs. Maar ook alle andere sponsoren
bedanken we voor hun niet aflatende steun
en schenkingen van alle mooie prijzen. Heb
je geen prijs, kijk dan achterop de loten: bij
een besteding van minimaal € 25,- aan boodschappen bij Jumbo Reusel ontvang je tot en
met 31 januari 2022 tegen inlevering van een
lot een potje heerlijke Jumbo yoghurt Griekse
Stijl Naturel gratis!

Omschrijving
Tegoedpassen Jumbo 5 x € 100,- winkelen
1 minuut gratis winkelen
Weekend voor 2 pers. Fletcher Hotel NL
Weekend voor 2 pers. Fletcher Hotel NL
Tegoedbon Basemans Schoenen Reusel
Tegoedbon dekbed Cash & Carry Textiel
3 uur tuinonderhoud Lout Huijbregts
Tegoedbon van Tuns enZo
Tegoedbon 3 trendy shirts Only for Men
Tegoedbon Victim jeans van The Bakery
Tegoedbon Basemans schoenen Reusel
2x ontbijtservice Hotel De Tipmast
Tegoedbon Restaurant De Nieuwe Erven
Tegoedbon Winkeliersvereniging Reusel
Tegoedbon Hollandershoeve
Tegoedbon Hermans Tweewielers
Tegoedbon XO Fashion
Tegoedbon Restaurant Bochica
Tegoedbon ‘t Torentje
Tegoedbon Van Eijk Machines-gereedsch.
Tegoedbon Winkeliersvereniging Reusel
Tegoedbon gezichtsbeh. Silence Totaal Cos.
Tegoedbon Het Smulhuis
Tegoedbon Hollandershoeve
Tegoedbon Gildehuis Eersel
Tegoedbon Irma’s Hairstyle
Tegoedbon Irma’s Hairstyle

Geschonken door
Waarde
Jumbo Reusel
€ 500,00
Jan Linders Reusel
?
Fletcher Hotel
ntb
Fletcher Hotel
ntb
Basemans schoenen
€ 150,00
Cash & Carry Textiel
€ 125,00
Hovenier Lout Huijbregts € 100,00
Tuns enZo
€ 100,00
Only for Men
€ 99,00
The Bakery
€ 89,00
Basemans schoenen
€ 75,00
Hotel De Tipmast
€ 40,00
Rest. De Nieuwe Erven
€ 30,00
Winkeliersver. Reusel
€ 25,00
Hollandershoeve
€ 25,00
Hermans tweewielers
€ 25,00
XO Fashion
€ 25,00
Restaurant Bochica
€ 25,00
‘t Torentje
€ 25,00
Van Eijk Machines
€ 25,00
Winkeliersver. Reusel
€ 25,00
Silence Totaal Cosmetique € 25,00
Het Smulhuis
€ 25,00
Hollandershoeve
€ 25,00
Gildehuis Eersel
€ 25,00
Irma’s Hairstyle (dames)
€ 25,00
Irma’s Hairstyle (heren)
€ 22,50

J. van Uijthoven & Zn. bv
GROND EN INFRA

Meerheide 242, 5521 DW Eersel
Telefoon 0497 - 360515
info@jvu-bestratingen.nl
www.jvu-bestratingen.nl

2

DIRECT op zoek naar

All-round medewerker voor
de tuinplanten afdeling (fulltime)
Om voor deze functie in aanmerking te komen moet je:
✓ In teamverband kunnen samenwerken
✓ Kennis van de planten
✓ Verzorgen van de planten
✓ Klantgericht zijn
Heb je na het lezen van deze vacature interesse? Stuur dan je cv
met je motivatie naar info@tuincentrumgroenen.nl
frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 8,00
Hulselseweg 11
5531PE Bladel
Tel: 0497-360 215
info@tuincentrumgroenen.nl
www.tuincentrumgroenen.nl

28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

4251
7643
15176
15480
6347
5047
12564
5122
19015
7157
20101
9134
1393
20837
9699

Tegoedbon M/V knipbeh. Happy Hair
Tegoedbon Bakkerij Wieland Hapert-Reusel
Tegoedbon Mooi Groen Cr. Bloemenhuis
Tegoedbon La Gare
Tegoedbon Lingerie Voor Jou
Tegoedbon Mooi Groen Cr. Bloemenhuis
Tegoedbon Chocoladelust
Tegoedbon Bakkerij Wieland Hapert-Reusel
Tegoedbon Bloemsierkunst v/d Voort
Tegoedbon NiVo Sport
Tegoedbon koffie/thee ‘t Torentje
Tegoedbon NiVo Sport
Tegoedbon koffie/theesurprise De Bijenkorf
Tegoedbon Bloemsierkunst v/d Voort
Tegoedbon NiVo Sport

Happy Hair
Bakkerij Wieland
Mooi Groen
La Gare
Lingerie Voor Jou
Mooi Groen
Chocoladelust
Bakkerij Wieland
Bloemsierkunst v/d Voort
NiVo Sport
‘t Torentje
NiVo Sport
Café Zaal De Bijenkorf
Bloemsierkunst v/d Voort
NiVo Sport

€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€
€

20,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
15,00
10,00
10,00
15,00
10,00
15,00
10,00
10,00
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WIJKAGENTEN

14 januari 2022

Wij zoeken een

Zaterdag/vakantiehulp
voor ons melkveebedrijf
te Reusel
Tel. 0497-620110
Ernst Melters

Whatsapp binnen waar direct opvolging
noodzakelijk is. “Niet wenselijk”, vindt hij. “Ik
heb een werktelefoon waarvan het nummer
redelijk bekend is bij mensen. Die telefoon
gaat uit als mijn dienst af is gelopen. Vorige
maand was ik twee weken vrij. Zie ik een
appje op mijn eerste werkdag dat er twee
weken eerder een verdachte situatie in een
straat was. Dan kan ik er niets meer mee en
ik denk ‘dát was nou een 112-melding’; de
mensen moeten hierin de afweging maken of
directe inzet nodig is.“

Dennis Kastelijn

Variatie
De variatie in het werk maakt de taak van
wijkagent zo mooi. Kees: “Ik doe dit werk al
een poosje en het wordt steeds mooier. Juist
omdat je de mensen leert kennen. Je leert de
taal te spreken; jeugd spreek je anders aan
dan senioren, zo simpel is het. Het mooie van
deze functie is dat je er ook bent als het niet
nodig is. Niet alleen bij spoed of calamiteiten
maar ook gewoon een praatje maken met iemand die de heg staat te snoeien. Laten zien
dat je er bent, laten voelen dat je laagdrempelig bent.” Dat doet Ernst ook heel bewust: “Ik
gooi wel eens een fiets in de bus en dan rijd ik
naar de dorpen om in elk dorp een rondje te
fietsen. Hebben ze me weer een keer gezien.
Niemand zit de hele dag uit het raam te kijken
dus de kans dat ik ongezien drie keer bij je in
de straat ben geweest, is groot, al wordt dat
niet altijd zo ervaren.”

TREK?
ZO
BESTELD

Jeugd
De politie zou graag zien dat meer jeugd kiest
voor de opleiding. Joey: “Het is een pittige opleiding, je gaat onregelmatig werken en moet
eigenlijk altijd ‘aan’ staan. Er zijn altijd handjes tekort en in de ogen van sommige burgers
doe je het niet altijd goed. Een bekeuring is
meestal onterecht en ‘we zijn er nooit als we
nodig zijn’, in de ogen van een kleine groep
mensen. Maar ik heb het liever over de positieve kanten van het vak want je kunt echt
iets betekenen. Ons werk is veelzijdig en interessant en gelukkig krijgen we ondersteuning
van andere instanties. Zo is er bijvoorbeeld
Buurtbemiddeling, een goed alternatief voor
politiehulp bij problemen met de buren. Door
in een vroeg stadium hulp in te schakelen,
wordt erger burenleed voorkomen. Zodra wij
bij een situatie moeten komen, is het eigenlijk
al te laat.”
Boeven vangen
Een belangrijke taak van de politie is en blijft
‘boeven vangen’. Kees: “Maar nog veel liever
help ik voorkomen dat iemand een boef wordt.
Dát is de kern van mijn taak als wijkagent. De
vinger aan de pols houden, tijdig hulp inschakelen en af en toe een luisterend oor bieden,
doet veel meer goeds voor een mens dan
een week in de gevangenis. Dat moet soms
ook en als je een echte boef vangt, blijft dat
fantastisch maar de maatschappelijke functie
die we hebben, maakt het werk zéker zo

De beste wensen worden schijnbaar niet altijd gewaardeerd

Tussen Kerst en Nieuwjaar hebben onbekenden de eindejaarwens van het CDA-Bladel
weggehaald welke aan de Burg. van Woenseldreef in Hapert stond. Ook vonden zij het nodig
om de stellage hierbij kapot te maken.

We hopen dat ondanks dit vandalisme iedereen toch hele fijne feestdagen heeft gehad.
Hopelijk zullen de personen in kwestie alsnog het spandoek terug bezorgen om het jaar
weer goed te beginnen. Een berichtje is zo gestuurd toch? info@cdabladel.nl
CDA Bladel

interessant.” Zoals Ernst het formuleert:
“Wacht niet tot er stoom uit iemands oren
komt, maar grijp tijdig in.”

Welke wijkagent
is er voor jou?
Hooge en Lage Mierde en Hulsel
- Ernst Melters
ernst.melters@politie.nl
Casteren, Netersel en Hoogeloon
- Joey van de Ven
joey.van.de.ven@politie.nl
Reusel
- Dennis Kastelijn
dennis.kastelijn@politie.nl
Hapert
- Kees van Rumund
kees.van.rumund@politie.nl
Bladel
- Inge van der Wou
inge.van.der.wou@politie.nl

GEVRAAGD

Medewerker(ster)
in de bediening
voor ons Restaurant-Taverne

De Klothoeve
Eerselseweg 1, 2400 Mol-Postel
info@deklothoeve.be • www.deklothoeve.be

Bestel al je

CV Installatie Badkamers

Zinkwerk

Electra

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

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 16,50

BESTEL ONLINE
SPORT
ARTIKELEN

Nasi of bami met ei en vlees met:
Babi Pangang + 4 mini loempia’s
+ Foe Yong Hai + 2 stokjes saté

BEZOEK ONZE BESTELSITE OP FOODTOWN.NL/BAMBOOINN
eenvoudig via
OF SCAN DE QR CODE
WEEKAKTIE
onze website.
SUSHI BOX

Indien er wijzigingen hieraan worden aangebracht op uw verzoek,
kan dit tot een andere prijs leiden.
Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

California Rolls - Salmon Rolls
Chicken Rolls - Tempura Ebi Rolls



 
 

32 stuks € 35,20
nu voor slechts

€ 30,-

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

www.bamboo-inn.nl

Oude Provincialeweg 23 • Hapert

Tel. 0497 - 38 44 19
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Vogelcursus voor mensen
die een warm hart hebben
voor de natuur en vogels

Reiniging
en inspectie
riolering Vessem
Van 17 januari tot en met 25
februari reinigt
en inspecteert
de firma Coppelmans
Ontstopping
en
Reiniging (COR) de riolering in Vessem.
Ze informeren de inwoners van de straten
waaraan gewerkt wordt voorafgaand aan
de werkzaamheden.
De werkzaamheden
-
De riolering wordt gereinigd met water
onder hoge druk. Hierdoor is het mogelijk is
dat je binnenriolering leeggezogen wordt of
een ogenblik onder druk komt te staan. Een
leeggezogen binnenriolering veroorzaakt
een rioollucht in huis. Dit kun je verhelpen
door alle wasbakken en afvoerputjes vol te
laten lopen met water.
- Door de druk op de binnenriolering is het
mogelijk dat er water omhoog komt of dat
het toilet en de gootsteen borrelen. Sluit
het deksel van het toilet met een handdoek
onder de bril en eventueel een emmer water
hier bovenop. Hiermee voorkom je dat er
water op de vloer komt.
-
Bij de werkzaamheden zijn één of twee
vrachtwagens en een inspectiewagen
nodig. Dit kan enige verkeershinder opleveren. Wij vragen hiervoor je begrip.
Mocht je nog vragen hebben, neem dan contact op met mevrouw Grob (r.grob@eersel.nl)
of de heer Hofhuis van de gemeente Eersel
via telefoonnummer (0497) 531300.
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Gladheid! Bestrijding
en strooiroutes
We zitten nog
midden in het
winterseizoen
en
gladde
wegen kunnen elk moment weer voorkomen. De strooiroutes in
onze gemeente zijn samen met inwoners
bepaald. De tekening met strooiroutes vind
je op www.reuseldemierden.nl/gladheid.
De provincie strooit de N269 en N284.
Wij vragen inwoners om een steentje bij te
dragen, bijvoorbeeld door het sneeuwvrij
maken van (eigen) stoep. In het buitengebied kunnen tractorbezitters helpen. Voor
het sneeuwvrij maken bij Mariahof en Woongroep De Toekomst aan de Kruisstraat en
Marialaan is al een mooi initiatief genomen.
Buurtverenigingen en buurtpreventie
Buurtverenigingen en buurtpreventieteams
kunnen ook een belangrijke rol spelen in
gladheidbestrijding. Buurtcoördinatoren kunnen contact opnemen met team Ruimtelijk
Beheer via 0497-650650 als zij strooizout en
sneeuwscheppen willen ophalen bij de gemeentewerf. Alvast bedankt voor je inzet en
denk altijd aan je eigen veiligheid!

HAPERT - Al meer dan 25 jaar ben ik lid
van IVN Eersel/Bergeijk. In 1996 heb ik een
groencursus gevolgd bij deze vereniging en
in 2006 een intensive gidsencursus, die ik
met goed gevolg heb afgesloten.
Bij deze vereniging heb ik me in die tijd ook
aangesloten bij de vogelwerkgroep en sindsdien verschillende vogelcursussen gegeven
en een flinke dosis kennis opgebouwd. Al een
paar jaar hebben we geen cursus meer gedaan vanwege corona.
Nu heb ik bedacht om een vogel-natuurcursus te doen voor mensen die iets hebben
met de natuur en er meer vanaf willen weten,
vooral van vogels. Ik ben op zoek naar mensen die weinig kennis van vogels hebben,
liefst jongere mensen, omdat daar de stof
beter blijft hangen, maar in principe is iedereen welkom. De vogelcursus zal meestal op
zondagmorgen om 09.00 uur plaatsvinden.
Ik geef deze cursus op eigen initiatief en geheel belangeloos omdat ik mijn kennis wil
delen. De cursus zal half februari starten en
zal duren tot medio mei/begin juni. We gaan
de vogeltrek en de baltstijd van a tot z ervaren. Na afloop zullen we vele soorten herkennen aan zang en biotoop. Een keer per

maand zal een prachtig vogelgebied worden
aangedaan. Na afloop van deze cursus zal de
natuurbeleving heel anders en veel mooier
voor je zijn. Deze cursus bied ik gratis aan en
is dus een unieke kans om de natuur veel anders te beleven.
Vragen zullen tijdens de koffiepauze besproken en beantwoord worden. Bij voldoende
belangstelling zal ik een avond organiseren
voor nadere uitleg. Ik wil graag aan 10 tot
max. 15 personen de cursus geven. Opgeven
kan tot woensdag 3 februari, bij voorkeur per
email, met naam, adres en geboortedatum.
Adres: Akkerwinde 44, 5527 KE Hapert.
Email: Fredvanhoof65@gmail.com. Telefoon
06-46045819.

Online theater, informatie én quiz
voor mensen met een beperking
Hé, doe jij ook mee?!
MEE De Meent Groep en haar Cliëntenraad
organiseren een online bijeenkomst op
donderdag 20 januari 2022 van 20.00 tot
21.00 uur. De bijeenkomst is voor mensen
met een beperking en hun naasten.
Het gaat over wat er speelt in het leven van
mensen met een beperking en over hoe MEE
meedoen mogelijk maakt voor mensen met
een beperking. Meedoen is gratis. Meld je
uiterlijk maandag 17 januari 2022 aan via
www.meedemeentgroep.nl/doemee
In een gezellige online bijeenkomst van één
uur halen MEE De Meent Groep en haar
Cliëntenraad zaken op waar de deelnemers
mee te maken hebben in hun leven met een
beperking. Wat gaat goed, wat kan beter en
wat kan MEE daarin doen. De bijeenkomst is
online met theater, informatie en een leuke
quiz. Na aanmelding krijg je een link naar

het live programma op YouTube. Je doet mee
vanuit thuis met je eigen laptop met internetverbinding. Je bent zelf niet te zien of te horen.
Dus je ziet niet wie er meedoen, behalve de
presentatoren. Reageren op vragen gaat met
berichtjes via je mobiele telefoon.

WIJ ZIJN
OPEN VOOR AFHALEN!
MA
: 12.15 - 21.45 UUR
DI
: GESLOTEN
WO T/M ZO : 12.15 - 21.45 UUR

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

Markt 3 • Bladel • T 0497 388 456
www.restaurantnagoya.nl
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Blog ‘Gemeenschapshuis aan de Mèrt’

Architect als regisseur
Door Lolke Ket,
Architect GROUP A

Collectief gedragen ontwerp door dialoog
Samenwerking in het ontwerpproces is voor mij als
architect veelal verrassend, spannend en verrijkend. Het
laat zien waarom ik ooit voor dit mooie vak koos. Maar
hoe werkt zo‘n samenwerking? Hoe vertalen we al die
wensen en belangen naar een ontwerp? In dit samenspel
voelt de rol van architect soms als die van een regisseur;
die met zijn ontwerp een helder en breedgedragen
verhaal vertelt en daarmee alle spelers samenbrengt:
Het verhaal van Bladel.

De spelers
In de totstandkoming van Gemeenschapshuis Den Herd zijn
mensen met uiteenlopende rollen en belangen betrokken:
in de ontwerpfase de gemeente, het bestuur, de gebruikers
en de architect met zijn eigen team van adviseurs, en in
de bouwfase de aannemer. Ieder met hun eigen verantwoordelijkheden, doelstellingen en
ambities. Je begrijpt dat deze optelsom soms tot uiteenlopende ideeën leidt. Samenwerken is
daarom voor mij essentieel. En het instrumentarium van de architect leent zich uitstekend om
partijen samen te brengen.

Gebruikers centraal in winnende visie
Met een door de gemeente Bladel opgesteld programma van eisen als uitgangspunt hebben
wij, samen met adviseurs ABT en strategisch ontwerpbureau Fabrique, de winnende visie
Huis Den Herd ontwikkeld. Hoe we tot deze winnende visie zijn gekomen? Door één krachtige
architectonische ingreep te combineren met onze natuurlijke interesse in gebruikers en hun
onderlinge dynamiek. Door de individuele wensen van de gebruikers te combineren zoeken
we naar collectieve oplossingen in multifunctioneel gebruik. Dit is waar de gebruikers samenkomen, zowel in het proces als in het gebruik zodra het gemeenschapshuis er straks staat.

In dialoog en schetsrondes maakte ik kennis met de opdrachtgever de gemeente Bladel en
de individuele gebruikers en bracht ik met het team de opgave in kaart. In een workshop
gingen we uitvoerig in gesprek met gebruikers, inventariseerden de wensen en onderzochten
de mogelijkheden in schetsen. De gewenste oppervlaktes, locatie in het gebouw, specifieke
installaties en afwerkingen zijn vervolgens vastgelegd in een overzicht. Deze gegevens vormen
de onderlegger voor het ontwerp en de uitwerking daarvan. Door alle wensen in het beginstadium grondig te onderzoeken en bevindingen mee te nemen ontstaat een collectief
gedragen ontwerp waarin alle belanghebbende partijen zich herkennen.

Niet 1 maar 45 ‘opdrachtgevers’
De dagelijkse samenwerking met opdrachtgever en gebruikers kon beginnen. Maar hoe
werk je soepel en effectief samen met een eindverantwoordelijk opdrachtgever en meer dan
45 bestaande en nieuwe gebruikers? Het huidige bestuur van cultureel centrum Den Herd is
aangesteld als gedelegeerd opdrachtgever namens de gebruikers en vanuit de gemeente is
een projectmanager aangesteld. Samen vormen ze het projectteam dat nauw samenwerkt en
de dagelijkse terugkoppeling en communicatie met de Gemeente Bladel verzorgt. De kernleden van dit projectteam werken weer samen met het ontwerpteam. Dit dagelijks uitvoerend
samenwerkingsverband is verantwoordelijk voor de planontwikkeling en het uiteindelijk
ontwerp van het nieuwe Gemeenschapshuis Bladel.
Nu alle ontwerpfases zijn doorlopen en alle wensen en belangen een plek hebben gekregen
binnen een consistente ontwerpvisie, ligt het ‘papieren’ resultaat voor ons. Het is het resultaat
van de gezamenlijke ambitie van alle betrokkenen om een inspirerend gemeenschapshuis
voor Bladel te maken waar gebruikers en bezoekers zich welkom voelen. Want dat is waar het
voor mij uiteindelijk om draait: plekken creëren waar mensen zich op hun gemak voelen, een
prettige dynamiek ervaren en zich collectief mee verbonden voelen.

www.denherd.nl
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organiseert
Voetbalclinics voor gemotiveerde meiden
in de leeftijd van 11 tot 15 jaar
Ben jij die gemotiveerde voetbalster
die zichzelf wil verbeteren?
Meld je dan aan via
roy@pda-voetbal.com





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

Het succesteam uit 1999

Marc Post na 20 jaar terug
bij Reusel Sport/CoTrans
REUSEL - Met ingang van
het seizoen 2022-2023
wordt de uit Nuenen afkomstige Marc Post (59)
onze nieuwe hoofdtrainer.
Marc keert terug op het
oude nest en volgt daarmee Niels Gevers op.
We zijn bijzonder in onze nopjes met de
komst van de succestrainer van weleer. Post
had onze geelzwarte equipe eerder al 4 seizoenen onder zijn hoede. In de seizoenen
1998/1999 tot en met 2001/2002 beleefde hij
al vele mooie momenten op sportpark Den
Hoek. Met 2 kampioenschappen dirigeerde
hij ons vaandelteam van de 4e naar de 2e
klasse. Waar we ook nog prima voor de dag
kwamen en zelfs meestreden om promotie
naar de 1e klasse. Ook het tweede promoveerde in die periode 3 keer.
De staat van dienst van Marc in het Kempische amateurvoetbal en in het bijzonder als
trainer is uitzonderlijk te noemen. Marc is als
voetballer met name actief geweest bij Hapert. Dat was in de tijd dat deze club nog in de
hoofdklasse van het amateurvoetbal speelde.
Ook Veloc en Bergeijk staan op zijn palmares
als speler. Na een blessure kon Marc helaas
niet meer op het hoogste niveau mee en heeft
hij voor het trainersvak gekozen.
Bij vele clubs (hoofdzakelijk in Noord Brabant, maar ook in het Limburgse) heeft Marc
successen geboekt. Zijn trainerscarrière
begon bij Hapert 2. Daarna is Marc als hoofdtrainer actief geweest bij Casteren, Bergeijk,
Reusel Sport, de Valk, DBS, Someren, SVC
2000, Herpinia en Dommelen. Vervolgens is
hij sinds het seizoen 2015/2016 als jeugdcoordinator bij Hoogeloon aan de slag gegaan,
waar hij ook prima werk afgeleverd heeft.
Als docent lichamelijke opvoeding heeft Marc
de nodige ervaring met het omgaan met jeug-

Aanmelden kan weer!
Training jongste jeugd bij
vv Bladella op zaterdagmorgen
BLADEL - Bij vv Bladella
trainen ook jongens en
meisjes van 4 tot en
met 6 jaar. Deze trainingen en onderlinge
wedstrijdjes zijn op zaterdagmorgen tussen
09.30 en 10.30 uur.

als een ideale mogelijkheid om te ontdekken
of uw kind het voetballen leuk vindt.

Vv Bladella biedt al jaren de mogelijkheid om
uw zoon of dochter op een speelse en kindvriendelijke manier kennis te laten maken
met de voetbalsport. Deze trainingen zien wij

Heeft uw zoon of dochter interesse? Voor
aanmelden en meer informatie kunt u terecht
bij de begeleider/trainer Cees van Hintum,
tel. 06-29878165.

Voor deelname aan deze trainingen zijn er
geen kosten. Omdat nu een achttal jongeren
doorstromen naar de jeugdgroepen onder 8
jaar, komt er ruimte om het trainingsgroepje
na de winterstop weer uit te breiden.

dige sporters. Dit zal ongetwijfeld ook goed
van pas komen bij onze jeugdige selectie. We
zijn er van overtuigd dat Marc het goede werk
van Niels Gevers een passend vervolg gaat
geven met wellicht een nieuwe succesperiode tot gevolg.
De aanstelling van Marc is onder andere in
overleg met de trainers van het 2e tot stand
gekomen. Ferry Jansen en Stefan Bogaars,
destijds beiden voetballend in de selectie, kijken erg uit naar de samenwerking met hem.
Wij wensen hen, met de rest van de begeleiding, bij deze alvast heel veel succes.
Gevraagd naar een eerste reactie bij het
maken van de foto’s vertelde Marc er erg veel
zin in te hebben: “Zoals ik altijd tegen mijn
spelers zeg voordat we het veld op gaan:
‘Let’s kick some ass!’.” In Engeland is een
gevleugelde uitspraak ‘Football is coming
home’. Marc vond de quote ‘Coach is coming
home’ wel mooi passen bij zijn terugkeer. En
daar zijn wij het helemaal mee eens!

========================
Ervaar Het
Baderie Comfort

Van
inspiratie
tot genieten

Van Hees Timmerbedrijf

========================
Gespecialiseerd
in het afhangen van deuren
j.hees785@outlook.com

Tel. 06 - 53 47 48 86
Grotenekker 21 • 5541DH Reusel
Praktisch en
ruimtelijk: een
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8 5521 DB Eersel
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Jubilarissen Reusel Sport/CoTrans
Nadat de nieuwjaarsreceptie
van
Reusel
Sport/CoTrans in 2021
in verband met de corona-maatregelen niet door
kon gaan, hadden wij
lange tijd de hoop dat de
nieuwjaarreceptie 2022
wel door zou kunnen
gaan. Helaas moest hier echter ook een
streep door worden gezet. Wederom als
gevolg van de maatregelen tegen dat vermaledijde virus. Wij vinden dit erg jammer
omdat deze nieuwjaarsreceptie steeds een
moment is om met zijn allen terug te blikken op het afgelopen jaar en vooruit te kijken naar de periode die voor ons ligt. Om
even stil te staan bij de leden die ons zijn
ontvallen, maar ook om onze waardering
uit te spreken voor de inzet van onze vele
vrijwilligers.
Ook is het een goed gebruik om tijdens de
nieuwjaarsreceptie de jubilarissen te huldigen. Dit alles kon dus voor het tweede jaar
op rij geen doorgang vinden. Daarom spreekt
voorzitter Jos van den Borne iedereen deze
keer via dit artikel toe. Daarbij besteed hij ook
aandacht aan de vele jubilarissen die we over
de afgelopen 2 seizoen hebben (gehad). Het
woord is aan de voorzitter!
Terugblik op 2021
2021 was opnieuw een jaar dat in het teken
stond van het hierboven genoemde coronavirus. Het seizoen 2020/2021 was al in oktober 2020 stilgelegd. Door corona-besmettingen had het eerste welgeteld één competitiewedstrijd gespeeld en die ging nog
verloren ook. In het begin van het jaar 2021
lag het gehele amateurvoetbal voor de senioren stil. De jeugd kon wel trainen en onderlinge wedstrijden spelen. De versoepelingen
die daarna werden aangekondigd boden wel
meer mogelijkheden maar niet voor iedereen
dezelfde. In eerste instantie mochten alleen
de senioren tot 27 jaar trainen en onderlinge wedstrijden spelen. Daarna mochten ook
leden van 27 jaar en ouder weer gaan trainen, zij het in groepjes van maximaal 4 en op
anderhalve meter afstand. De hoop was gevestigd op meer versoepelingen die een (gedeeltelijke) voortzetting van de competities
mogelijk zou maken. Helaas heeft het niet zo
mogen zijn en uiteindelijk is er in het seizoen
2020/2021 niet meer in competitieverband
gevoetbald. Na de zomervakantie begon iedereen vol goede moed aan het nieuwe seizoen. Er kon onbeperkt worden getraind en
er werden volop oefen- en bekerwedstrijden
gespeeld. De competitie werd normaal gestart, publiek had weer onbeperkt toegang
en de kantine was gewoon open, zodat we
ook weer die heerlijke derde helft met elkaar
konden beleven. Kortom, we konden weer
genieten van de voetbalbeleving zoals het
bedoeld is. Helaas was dit plezier van korte
duur. Een nieuwe variant van het virus waart

rond en is nog besmettelijker dan de vorige
varianten. Het kabinet voelt zich genoodzaakt
om maatregelen aan te kondigen die ook het
buiten sporten raken en er voor zorgen dat
trainingen alleen zijn toegestaan tot 17.00
uur en wedstrijden in de A categorie worden
geannuleerd. Ook de kantine is gesloten. We
lijken dus weer terug bij af.
Jubilarissen
In deze situatie kunnen we dus voor het
tweede jaar op rij geen nieuwjaarsreceptie
houden en geen vrijwilligersfeest in januari.
We gaan proberen om dat later dit jaar nog
in te halen. Toch wil ik de jubilarissen van dit
jaar én van vorig jaar hierbij de blijk van waardering geven die ze verdienen. Het zijn er in
totaal maar liefst 44 en die feliciteer ik hierbij
allemaal van harte! Het zou tijd-technisch al
een hels karwei zijn geweest om jullie tijdens
een werkelijke receptie allemaal individueel
toe te spreken. De tien jubilarissen die 50 of
60 of zelfs 70 of 75 jaar lid zijn heb ik op 2
januari thuis bezocht. Met Gust Bleijs als fotograaf en Albert Dirkx als de bloemenman
heb ik deze leden een mooie bos bloemen
overhandigd en gefeliciteerd.
De jubilarissen die 25 en 40 jaar lid zijn krijgen
hun bloemetje nog of hebben dit inmiddels
al gekregen. Het was helaas niet te doen om
jullie allemaal te bezoeken. Ik hoop en denk
dat de betreffende personen hier gezien de
omstandigheden begrip voor zullen hebben.
Kom je iemand van hen tegen binnenkort:
feliciteer hem of haar dan met het behaalde
jubileum!
Jubilarissen seizoen 2020-2021
60 jaar lid: Lau Lavrijsen en Jan Vosters. 50
jaar lid: Jos Dirkx, Wim Roest, Harold van
Limpt en Harry Antonis. 40 jaar lid: Daniël
Jansen, Patrick Jansen, René van Limpt
en René van Eijk. 25 jaar lid: Cor Janssen,
Bram Jansen, Dennis Hermans, Tom Lavrijsen, Kevin Gijbels, Frans van den Borne, Seb
Heesters, Roy Roest, Ralf Lavrijsen, Artur
Kox, Désiré Klaassen, Tommy Huybregts, Rob
Lavrijsen, Dirk van der Heijden, Roel van der
Heijden en Bas Lauwers.
Jubilarissen seizoen 2021-2022
75 jaar lid: Gerrit van Limpt. 70 jaar lid: Theo
Bel. 60 jaar lid: Piet Butterbröd. 50 jaar lid:
Tinus Dirkx. 40 jaar lid: Jan Heesters, Guido
Adams, Corné Dirkx, Willy Peijs en Riek van
Bakel. 25 jaar lid: Jan Jansen, Bart Lauwers,
Kevin van Limpt, John van Beek, Koen van
Loon, Gijs van Poppel, Marc Lauwers, Tom
van de Zanden en Kevin Hoeks.
En het komende jaar?
Zoals ik bovenaan beschreef is het jaar 2022
ook weer in mineur gestart. We hebben te
maken met veel beperkingen die het beleven
van onze mooie hobby belemmeren. Ik roep
iedereen op om niet te wanhopen. Hopelijk
krijgen we het virus eronder en kunnen we

onze hobby weer gaan beleven zoals voorheen. Zonder belemmeringen op en rond het
veld en in de kantine. De voorbereidingen op
de toekomst lopen al volop. Zo hebben we
aangekondigd dat Marc Post terugkeert op
het oude nest en het komende seizoen onze
nieuwe hoofdtrainer wordt. Hij volgt Niels
Gevers op, die helaas door de corona-perikelen nooit de kans heeft gehad om een normale competitie af te ronden. We zijn er van

Jos van den Borne, voorzitter

OPENINGSTIJDEN

diverse
eetkamerstoelen

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

± 100 banken

3000 M
SH OWR 2
OOM

overtuigd dat Marc het goede werk van Niels
met onze jeugdige selectie een passend vervolg gaat geven. Maar eerst hopen we dat de
trainingen en competitie voor iedereen weer
snel hervat kunnen worden en we het seizoen 2021/2022 normaal af kunnen ronden.
Het zou mooi zijn als we daarbij ook nog een
paar successen kunnen vieren!

± 150 relaxfauteuils

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK
9:00 - 18:00
9:00 - 20:00
9:00 - 16:00
GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN
AFSPRAAK
BEL: 0497-641310
MAIL: info@debruijnzitmeubelen.nl

www.debruijnzitmeubelen.nl | Schoolstraat 29, 5541 EE Reusel | 0497-641310 | info@debruijnzitmeubelen.nl
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Thuisbatterij: nog even geduld!
Advies over energieverbruik

Thuisaccu’s zijn een actueel onderwerp.
Maar wees nog even voorzichtig met de
aanschaf ervan.
Waarom opslag nodig?
Helaas schijnt de zon niet ‘s nachts, terwijl
we dan toch stroom nodig hebben. Overdag
hebben we vaak zonnestroom over. Dat noemen we het dag-nacht-verschil.
Er is ook nog het zomer-winter-verschil:
zonnepanelen leveren in zomermaanden veel
meer stroom dan in de wintermaanden. Terwijl we in de winter de meeste stroom nodig
hebben, vooral als we ook nog elektrisch
gaan verwarmen (warmtepomp).
Thuisaccu’s als oplossing
Een eerste tip: gebruik apparaten die niet
per se ‘s avonds of ‘s nachts hoeven te draaien
voortaan als de zon schijnt. Denk aan de (af)
wasmachine, droger en elektrische (warmtepomp)boiler. Voor het dag-nacht-verschil
wat dan resteert kan een thuisaccu worden
ingezet, die inmiddels wel te koop maar wel
prijzig is. Thuisaccu’s voor het zomer-winter-verschil bestaan nog niet. De hoeveelheid
energie die hiervoor moet worden bewaard
is veel te groot voor de bestaande systemen.

Wacht nog even met de aanschaf!
Momenteel mogen we het lichtnet nog als
gratis thuisaccu gebruiken. Wat we in de
zomer of overdag te veel hebben mogen
we het elektriciteitsnet op sturen en er in de
winter of ‘s nachts weer vanaf halen. Bij de
jaarafrekening worden deze posten tegen
elkaar weggestreept (gesaldeerd). Vanaf
2023 gaat dit mogelijk geleidelijk veranderen,
zodat je netto moet gaan betalen voor het
gebruik van het stroomnet als thuisaccu. Op
onze site, www.kempenenergie.nl, kun je hier
meer informatie over vinden.
Haast bij de aanschaf van een thuisaccu is
dus niet nodig. Je er op voorbereiden is zinvol.
Voorlopig is salderen immers nog (vrijwel)
gratis. Je kunt jouw geld op dit moment beter
inzetten op dakisolatie of het vervangen van
de oude diepvriezer.
Vragen hierover?
Door de coronamaatregelen zijn onze
EnergieLoketten op zaterdagmorgen nog
niet open. Stel je vragen daarom digitaal en
mail naar energieloket@kempenenergie.nl.
Telefonisch kan ook: 0657871160
www.kempenenergie.nl

Webinar ‘Hoe help ik mijn kind als startende lezer?’
KEMPEN Op dinsdag
25 januari
organiseert
Bibliotheek
De Kempen
een webinar speciaal voor ouders van kinderen in groep 3 en 4. Deze webinar gaat over
‘Hoe help ik mijn kind als startende lezer?’
Goed leren lezen is een basisvaardigheid die
je je hele leven nodig hebt en gebruikt, óók
in deze digitale wereld, zéker in deze digitale
wereld. Hoe help je als ouder je kind op een
ontspannen manier naar een goede leesvaardigheid? Daar gaan we op in tijdens deze interactieve lezing, verzorgd door onze leesmediaconsulent. De leesmediaconsulenten van
Bibliotheek De Kempen zijn specialisten op
het gebied van jeugdliteratuur en educatie.
Zij werken dagelijks met kinderen op de ba-

sisscholen in onze regio aan leesplezier, leesbevordering en digitale geletterdheid.
We gaan het hebben over de invloed van lezen
op je brein en je ontwikkeling. We gaan in op
de link tussen leesplezier en leesvaardigheid
en hoe sterk deze elkaar beïnvloeden. We bespreken hoe je je kind kan ondersteunen in de
zoektocht in de bibliotheek. Daarnaast hebben we leuke, praktische tips voor thuis.
De online lezing wordt gegeven op dinsdag
25 januari van 20.00 tot 21.00 uur via Zoom
en is gratis bij te wonen. Reserveren kan via
Bibliotheek De Kempen. Aanmelden kan tot
17.00 uur op de dag zelf. Je krijgt op de dag
van de online lezing een link in je mailbox en
een handleiding voor Zoom. Let op: houd ook
je ongewenste e-mail/reclame in de gaten.
www.bibliotheekdekempen.nl

Lamp stuk?
In Nederland gaat de knop om
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13.000 Wecycle-inleverpunten
Elektrische apparaten

Milieustraat

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

Winkel Oud
voor Nieuw

Winkel
inleverbak

Meegeven
aan bezorger

3X
K ANS OP
EEN PLU IM

BEKIJK
HIER DE
RECYCLEVIDEO

(CADEAU B

T.W.V.

Woordzoeker

ON)

7 1 0 0, -

In elk woord zitten minstens twee letters
die maar op één manier weg te strepen
zijn. Vul de letters die overblijven in de
oplossingsbalk in.
Tip: bewaar de korte woorden voor het laatst.

Zonnepanelen zijn goed voor
het milieu én uw portemonnee!

Stuur uiterlijk 23 januari 2022 de oplossing in via wecycle.nl
Uit alle correcte inzendingen worden 3 winnaars geloot.
Zie voor de actievoorwaarden wecycle.nl

ISL Installatiebedrijf
Ambachtsweg 3B - 5531 AC BLADEL
T (0497) 33 08 88 E info@islbladel.nl
I www.islbladel.nl

BOUWMARKT
BESPAREN
BAK
CIRCULAIR
DECORATIE
FIETSLAMP
FEESTLAMPJES

FEEST
GRONDSTOFFEN
GLAS
HERGEBRUIK
HERFST
INLEVERPUNT
INLEVERBAK

Installateur

Groothandel
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IJZER
Bouwmarkt
Besparen
JEKKO
Bak
KERSTVERLICHTING
Circulair
Decoratie
KRINGLOOPWINKEL
Fietslamp
Feestlampjes
KNOP
Feest
Grondstoffen
LED
Glas
LAMP
Hergebruik
Herfst

Oplossing

Kringloop

LICHTJES
Inleverpunt
Inleverbak
MILIEUSTRAAT
IJzer
METAALJekko
MILIEU Kerstverlichting
Kringloopwinkel
NATUURKnop
LED
Lamp
OPRUIMEN
Lichtjes
SUPERMARKT
Milieustraat
Metaal

SPAARLAMP
Milieu
SLIMNatuur
Opruimen
TLBUIS
Supermarkt
Spaarlamp
TUINCENTRUM
Slim
Tl-buis
TROTS
Tuincentrum
Trots
WECYCLE
Wecycle
WINTER
Winter

© ruiterpuzzel.nl

Óók op bewolkte dagen!

9

EDUCATIEF

14 januari 2022

Burgemeesters
vinden kennis van
eigen dorp belangrijk
BLADEL/EERSEL - De gemeenten Bladel
en Eersel geven de Volksuniversiteit de
Kempen een startsubsidie voor het ontwikkelen van de cursus ‘Kempen Kennis,
ontdek je dorp’. De cursus is een combinatie van lezingen met wandel- en fietstochten over de historie, de ontwikkelingen,
natuur en landschap van beide dorpen en
de Kempen. De beide burgemeesters onderkennen het belang en gaan indien hun
agenda het toelaat ook deelnemen aan de
bijeenkomsten.
Drie jaar is Remco Bosma burgemeester van
Bladel en heeft zich al flink verdiept in de geschiedenis van zijn gemeente. Historie heeft
altijd zijn belangstelling gehad. Geboren en
opgegroeid in West-Brabant, gestudeerd in
Wageningen en in de Flevopolder gewoond,
voordat hij weer afzakte naar het zuiden,
heeft hij altijd belangstelling gehad voor de
omgeving waar hij verbleef. “Ik kocht boeken
over de historie, bezocht plaatselijke musea
en wandelde graag in de omgeving.”
Als Eerselnaar heeft burgemeester Wim
Wouters zijn dorp sinds 1963 zien veranderen
en weet als inwoner al veel van de gemeente,
maar komt soms nog verrassingen tegen.
Wouters: “Ik heb me nooit zo verdiept in de
achtergronden en historie, daarom vind ik
die verdieping door deze cursus ook zo inte-

ressant. Ik wandel en fiets al veel in het bos
en kom nu door mijn functie in alle uithoeken van de gemeente. In Wintelre en Vessem
word ik nog regelmatig verrast met iets wat ik
nog niet wist.”
In Bladel en Eersel zijn nog resten van de
tramlijn naar Reusel te vinden. Bosma: “De
meeste inwoners weten die niet te vinden.
Dat vind ik nu jammer. Er zijn nog zo veel
historische zaken zichtbaar waar de meeste inwoners niets van weten en aan voorbij
lopen. Dat zijn gemiste kansen. We mogen
best wat trotser zijn op onze mooie gemeentes. Op toeristisch gebied hebben we veel
meer te bieden en nog heel wat te winnen.
In ons land zie ik overal streekgerechten op
de kaart. Dat hebben we hier niet. Het zou
mooi zijn als de vele restaurants hier eens
een typisch streekrecht op de kaart zouden
zetten. Maar we zijn goed bezig met bijvoorbeeld alles rond de Zwarte Kaat en de Cartierheide.” Beide burgemeesters zijn het er
over eens dat zij in geweldige dorpen wonen
met voldoende voorzieningen en goede bereikbaarheid. Wouters zou Bladel nog wel
zo’n mooie markt gunnen, waar Bosma wat
jaloers naar kijkt. Hij op zijn beurt zou Eersel
een wat compacter winkelhart gunnen, dat
in Bladel wel aanwezig is.
Voorzitter van de VU Jan Karsmakers is blij

TE KOOP
BIJ INSCHRIJ
VING
Enkele percelen landbouwgrond gelegen
nabij Peedijk te Borkel en Schaft
Oppervlakte 10.04.20 ha,
ook gesplitst te koop
Perceel I oppervlakte ca. 5.00.00 ha
Perceel II oppervlakte ca. 5.04.20 ha
Inschrijven is mogelijk
tot 4 februari 2022, 12.00 uur.
Voor meer informatie, de verkoopvoorwaarden en het inschrijfformulier
kunt u contact opnemen met ons kantoor.
Tel. 06 - 53 14 64 10 l www.berkkerkhof.nl l h.coppelmans@berkkerkhof.nl

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

Remco Bosma (l) en Wim Wouters (Fotografie: Carla van Moll)
dat na twee jaar voorbereiding de cursus in
maart gaat starten. “De cursus is veel meer
dan een toeristisch uitstapje. Bedoelt voor
alle Kempenaren en zorgt voor meer betrokkenheid en meer verbondenheid en begrip
voor de historische zaken. Ik hoop op continuïteit van de cursus, die we mogelijk gaan
uitbreiden en bij voldoende belangstelling
ook naar andere dorpen.”

Kempen Kennis wordt mede georganiseerd
en ondersteund door Visit Eersel en TIP Bladel, Kempenmuseum De Acht Zaligheden,
Heemkunde Kring Pladella Villa, IVN en De
Bibliotheek De Kempen.
Voor verdere informatie en inschrijven zie
volksuniversiteitdekempen.nl
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Vrijwillige Palliatieve
Terminale Zorg (VPTZ)
“Als sterven dichtbij komt”
KEMPEN - De laatste fase van iemands
leven is kostbaar. Zowel voor degene zelf
als voor de nabestaanden. Hoe mooi is
het wanneer mensen thuis op een rustige,
persoonlijke en waardige manier kunnen
overlijden. De Vrijwillige Palliatieve Terminale Zorg van Wélzijn de Kempen helpt
daarbij.
Wij bieden praktische en emotionele steun
aan mensen uit de Kempen én gemeente
Waalre, in de terminale fase. Dit doen we met
inzet van ervaren vrijwilligers. Zij ontlasten de
mantelzorgers door aanwezigheidsdiensten
te draaien. Met zorg en persoonlijke aandacht.
Waar kunt u op vertrouwen:
- Onze inzet is aanvullend op de mantelzorg
en professionele zorg.
- Wij werken met gemotiveerde en deskundige vrijwilligers.
- Onze inzet richt zich o.a. op aanwezigheid,
maar ook op het uitvoeren van licht huishoudelijke en verzorgende taken en het bieden van een luisterend oor.
- De ondersteuning wordt gratis aangeboden

en vindt, na overleg, tussen 07.00 en 23.00
uur plaats.
- Zorgvuldige afbouw van het contact met
mantelzorgers na overlijden van de cliënt.
Hoe werkt het?
Wanneer er bij Wélzijn de Kempen een aanmelding plaatsvindt, gaan we zo snel mogelijk in gesprek. We vragen aan de familie én
thuiszorg wat momenten zijn dat zij aanwezig
zijn en aanvullend daarop proberen wij met
onze vrijwilligers wat extra in huis te zijn.
Daarnaast heeft de coördinator nauw contact
met de zorg om af te stemmen en te kunnen
handelen in geval van nood. Tijdens de inzet
is er regelmatig contact tussen vrijwilligers,
familie en zorg. Na overlijden vindt er nog
een evaluatie met familie plaats om de inzet
zorgvuldig af te sluiten.
Heeft u vragen naar aanleiding van deze
informatie of heeft u misschien interesse
om als vrijwilliger aan te sluiten? Neem dan
vrijblijvend contact op met VPTZ Wélzijn
de Kempen via 06-15503494 of via e-mail
vtpz@welzijndekempen.nl.

column

Uitgekookt
Wat is-‘ie toch uitgekookt hè, onze premier.
Zelf als enige VVD’er overgebleven van zijn
vorige ploeg, Rutte III, heeft hij weer een
nieuw team om zich heen verzameld dat
straks, op het door hem gegeven teken,
uit de loopgraven richting motie van wantrouwen stormt.
Maar u kent mij beter, ik ga hier geen politieke stelling nemen. Daar is deze column
niet voor. Waarvoor dan wel? Nou, vooral
ter vermaak eigenlijk. Een beetje voor het
uwe en een beetje voor het mijne, want ik
mag graag met woorden spelen.
En soms kom je van die woorden tegen, tja,
dan springt mijn associatieve geest in de
houding en is er geen houden meer aan.
Deze column past daarmee in een traditie
van stukjes waarin ik een alledaags woord
van allerlei kanten belicht. Uitgekookt dus.
Als wij vroeger een flesje babyvoeding
klaarmaakten, werd dat flesje eerst uitgekookt, om te zorgen dat de baby er niet ziek
van kon worden. Uitkoken ter ontsmetting.
Maar ja, op een gegeven moment eten ze
met de pot mee en ben je uitgekookt, met
je uitkoken.
Ook mijn ouders zijn zo’n beetje uitgekookt. Waarom? Simpel: ze koken niet
vaak meer. Soms nog wel, maar gevarieerd
koken wordt moeilijker op je oude dag.
Eten bestellen daarentegen wordt steeds
makkelijker. En dan is één en één twee: je
raakt uitgekookt.

Fotowedstrijd: de mensen van
Reusel-De Mierden

Mijn vrouw is ook al een tijd uitgekookt.
Tenminste, buitenshuis. Binnenshuis kookt
ze godzijdank nog wel. Maar buitenshuis
kookte ze vooral in opdracht. Soms op
feestjes, soms in winkels, soms ook bij een
‘kook avontuur’ hier in de buurt. Maar ja,
corona hè. Dan mag dat niet meer, en ben
je buitenshuis uitgekookt, met avontuur en
al.
Hopelijk komt er snel licht aan het eind van
de tunnel. Gelukkig zitten er meer partijen
in de coalitie. Ik heb mijn hoop niet gevestigd op de keurtroepen van Mark, maar op
die van Sigrid. Zij heeft, heel uitgekookt,
vakministers naar voren geschoven die wél
weten waar hun departement over gaat.
Ik bedoel vooral Ernst Kuipers en Robbert
Dijkgraaf.
Dijkgraaf hoeft geen betoog: als onderwijs
en wetenschap met hém aan het roer niet
beter af zijn, kunnen we beter collectief
emigreren. Daarnaast heeft hij als student
een uitstapje gemaakt naar de Rietveld
academie. En in die periode prachtige
schilderijen gemaakt. Dus ook Cultuur
– jazeker, met een hoofdletter! – is bij
Robbert in goeie handen.
En met Kuipers aan het roer wordt ook het
coronabeleid eindelijk Ernst. Hopelijk komt
hij binnenkort met een uitgekookt plan wat
ons snel de zo gemiste vrijheid teruggeeft.
Met een beetje goeie wil kan mijn vrouw
dan vlug weer buitenshuis aan de slag,
want overdaad schaadt: hier thuis is ze
onderhand wel een beetje uitgekookt.

Hardwerkende ondernemers, fanatieke
sporters, vakantiegangers, feestvierders
en levensgenieters, wandelaars en natuurliefhebbers, buurtverbinders, spelende kinderen, tortelduiven... Ze wonen allemaal in
Reusel-De Mierden. En we zijn ook nog eens
het meest relaxte ‘volkje’ van Nederland!

Voor de nieuwe fotowedstrijd ontvangen we
graag foto’s van onze veelzijdige inwoners.
Enne... daar hoef je geen fotomodel voor te
zijn. Het liefst vertelt jouw foto een verhaal.
Wie is de persoon, wat betekent deze voor jou
of zelfs voor de gemeente? De mooiste verhalen en foto’s delen we (in onderling overleg)
in het eerstvolgende gemeentemagazine.
Spelregels
Stuur jouw mooiste foto en achterliggend
verhaal in via www.reuseldemierden.nl/
fotowedstrijd. Daar vind je ook de spelregels.
Natuurlijk is er ook dit jaar weer een mooie
prijs te winnen!

“De verbazing
dat ze zóveel
niet hoorde was
in haar ogen af
te lezen.”
Uw
hoortoestel
NU

€ 0,-*

Je leven verandert
bij Van Boxtel
Onze audiciens zijn getuige van de mooiste momenten. Dat is wat het
juiste hoortoestel kan doen. U vindt dat nu bij ons al voor 0 euro!
Hoe dat kan? We vergoeden t/m 28 februari 2022 de kosten die uw
zorgverzekeraar niet vergoedt.*

Bel 088 – 52 52 052 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl
Bladel
Gindrapassage 15
* Muv uw eigen risico en kosten voor oplaadbaar.
Zie voorwaarden op onze website.
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Airco Service Hein
WIJ GAAN
AIRCO SPECIALST
VERHUIZEN DE Airco
Service Hein

Vanaf 18 januari
is ons nieuwe adres
De Postelweg 15
Bladel

(Voormalig pand Auto Daniels)

Voor
Voo
V
oor
he
het
ett ccom
complete
oom
m
airco onderhoud voor
oor h
co
alle auto’s en voertuigen
Bedrijfsweg 4B I 5531PT Bladel I 0497 336388 I www.aircoservicehein.nl
Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Wilhelminalaan 3 • Vessem • Tel. 0497-591766

WWW.PVANDEVEN.NL

ALLERHANDE

Uitslag nieuwjaarsloterij vv Bladella
BLADEL - Dit jaar gingen weer vele jeugdleden op pad voor de
nieuwjaarsloterij 2022.
Door hun inspanningen
bracht deze loterij het
prachtige bedrag van
ruim € 8.300,- op.
Dank aan ieder die daaraan mee gewerkt
heeft en niet op de laatste plaats alle sympaPrijs
1e
2e
3e
4e
5e
6e
7e
8e
9e
10e
11e
12e
13e
14e
15e

Lotnr.
02625
08605
10864
05602
10136
02966
10078
09240
08766
05163
05143
04652
06802
08214
10671

thisanten die deze loten gekocht hebben. Ook
dank aan de sponsoren die deze loterij mede
mogelijk hebben gemaakt. De opbrengsten
komen ten goede aan de jeugdafdeling van
Bladella.
Wanneer de kantine van Bladella weer open
gaat, zijn de gewonnen prijzen daar tot 1 mei
2022 af te halen, tijdens de reguliere openingstijden. Onderstaand de winnende lotnummers.

Omschrijving
Bladel bonnen
Cadeaubon De Tipmast Bladel
Cadeaubon Topshop Bladel
Cadeaubon Sniederspassage Bladel
Cadeaubon Sniederspassage Bladel
Cadeaubon Sniederspassage Bladel
Cadeaubon Sqware, mode voor mannen Bladel
Cadeaubon Restaurant d’Ouwe Tramhalte Duizel
Cadeaubon Restaurant d’Ouwe Tramhalte Duizel
Cadeaubon Restaurant d’Ouwe Tramhalte Duizel
Cadeaubon Restaurant d’Ouwe Tramhalte Duizel
Cadeaubon Clemens Bloem Bladel
Cadeaubon Clemens Bloem Bladel
Cadeaubon Clemens Bloem Bladel
Cadeaubon Clemens Bloem Bladel

I Love
to Cook
met Ivanka

14 januari 2022
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Onlangs vond ik dit recept weer terug in
een van mijn oudste receptverzamelingen.
Behalve dat ik dacht ‘o ja lekker’, zit er voor
mij ook een mooie herinnering aan. Een
vriendin (uit mijn volleybalteam) die destijds
al samenwoonde kookte dit samen met haar
vriend voor mij, tijdens een gezellig avondje
in hun appartement. Ik vond het heerlijk anders en vroeg meteen het recept. Blauwe kaas had
ik nog nooit gehad en behalve nasi en macaroni kwamen er geen pasta gerechten bij ons thuis
op tafel.

T.w.v.
€ 475,00
€ 100,00
€ 100,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 75,00
€ 50,00
€ 25,00
€ 25,00
Ingrediënten:
€ 25,00
o 350 gr vlinderpasta
viao 250 gr champignons
€ 25,00
o 250 gr gerookte spekjes
Ingredië€nte20,00
n:
€ vlinderpasta
20,00
Ingrediëofntkatenspek
en:
o 350 gr
€ champignons
20,00
rode paprika
o 250 gr
oo 1350
gr vlinderpasta
€ gerookte
20,00 spekjes o 1 groene paprika
o 250 gr

Gerechten bevatten voor mij vaak een
herinnering en daardoor smaken ze
(zoals vakantiegerechten) extra lekker.

Romige vlinderpasta
Romige Romige
vlinderpasta
vlinderpasta

o
o
o
o
o
o
o
o
o
o
o

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
ivanka@luijtenduidelijk.nl

2250
uien gr champignons
1250
prei gr gerookte spekjes
200 ml kookroom
of katenspek
1½ tl gedroogde oregano
1
rode
paprika
125 ml crème fraîche
1 groene
paprika
100
gr Gorgonzola
100
gr geraspte kaas
2 uien
cashewnootjes
1 prei
handje basilicumblaadjes

oo
of katenspek
oo
1 rode paprika
o
1 groene paprika
o
2 uien
oo
1 prei
oo
200 ml kookroom
o
1½ tl gedroogde oreganoo
125 ml crème fraîche o
oo
100 gr Gorgonzola
100 gr geraspte kaas o
cashewnootjes
o
handje basilicumblaadjes

200 ml kookroom
½ tl gedroogde oregano
1½
oBereid125
ing: ml crème fraîche
Snipper
de gr
uien
en snijd de paprika’s mee. Schenk de kookroom erbij,
o 100
Gorgonzola
klein. Maak de prei goed schoon en voeg de kruiden en de kazen toe en
osnijd 100
kaasen de laat alles op laag vuur smelten en aan
deze gr
in geraspte
dunne ringen
Bereiding:
champignons
in plakjes. Kook de de kook komen. Roer als laatste de
o
cashewnootjes
Snipper de uien en snijd depasta
paprika’s
Schenk en
de maak
kookroom
volgensmee.
de verpakking
crèmeerbij,
fraîche erdoor.
klein. Maak de prei goed o
schoon
en de
voeg
de kruiden
handje
basilicumblaadjes
ondertussen
gevulde
saus. en de kazen toe en

Serveer
snijd deze in dunne ringen en de laat alles op laag vuur smelten
en aansamen met de pasta en
langzaam
champignons in plakjes. Saus:
Kook Bak
de de
de spekjes
kook komen.
Roeruitals cashewnootjes.
laatste de
de uienpaprika
pasta volgens de verpakkingenenvoeg
maakhiercrème
fraîcheenerdoor.
Voor een vegetarische versie laat je
stukjes aan toe. Bak dit even mee en
ondertussen de gevulde saus.
de
spekjes
Serveer
samen
met
de
pasta
en achterwege. Voeg dan wel
schep dan de champignonplakjes
wat
extra
zout en peper toe.
Saus: Bak de spekjes langzaam
uit
cashewnootjes.
erbij.
het vocht van de
epaprika
reidWanneer
ing:
B
en voeg hier de uien- en
champignons
verdampt
is
roer
dan
de
Voor
een
vegetarische
versie
laat
je
Snipper
uien en snijd de paprika’s mee. Schenk de kookroom erbij,
stukjes aan toe. Bak dit even
mee en de
preiringen
erdoor
en bakachterwege.
nog evenVoeg dan wel
de spekjes
schep
dan
de
champignonplakjes
klein.
Maak
de
preiditgoed
schoon en voeg de kruiden en de kazen toe en
renliften, autoliften, heftafels en palletwissewat extra zout en peper toe.
erbij. Wanneer het vochtsnijd
van
de
in dunne Voorbereiding:
ringen en20 min
de laat alles
Klaar in:op
45laag
min vuur smelten en aan
Voor:deze
4-5 personen
laars. Ook levert het werktuigbouwkundige
champignons verdampt is roer dan de
champignons
in
plakjes.
Kook
de
de
kook
komen.
Roer als laatste de
onderdelen. De machines preiringen
worden in
eigen
erdoor en bak dit nog even

STAPRO Machinebouw verhuist naar
bedrijventerrein Kleine Hoeven

We hebben een kavel verkocht aan
STAPRO Machinebouw uit Casteren. Het
bedrijf start in mei op een kavel van circa
5.000 m² met de nieuwbouw op bedrijventerrein Kleine Hoeven.
STAPRO is een jong bedrijf en ontwikkelt en
produceert machines op maat. Het bedrijf is
gespecialiseerd in de productie van goede-

Het bedrijf heeft 10 medewerkers op de huidige locatie in Casteren. De nieuwbouw voorziet
in de sterke groei van het bedrijf. Op een kavel
van circa 5.000 m² wordt een moderne bedrijfshal gebouwd van 3.200 m². Het ontwerp
en de nieuwbouw wordt verzorgd door Valeres
Industriebouw uit Best en start in mei 2022.
Inmiddels is ruim 70% van de beschikbare
bedrijfskavels op de Kleine Hoeven verkocht.
Een groot deel van de kavels is gereserveerd.
Er zijn nog twee kavels beschikbaar.

Saus: Bak de spekjes langzaam uit
en voeg hier de uien- en paprika
stukjes aan toe. Bak dit even mee en
schep dan de champignonplakjes
erbij. Wanneer het vocht van de
champignons verdampt is roer dan de
preiringen erdoor en bak dit nog even
Voor: 4-5 personen

✄

✄

✄

- Frits Pijnenburg (voorzitter)
- Monique Castelijns (penningmeester)
- Ad Castelijns (secretaris)
- Louis Spoelstra
- Bart Pijs

Voor een vegetarische versie laat je
de spekjes achterwege. Voeg dan wel
wat extra zout en peper toe.

Klaar in: 45 min

• NIEUWBOUW
• VERBOUW
• RENOVATIE

IS ER OOK VOOR ’HEM’

✄

Het bestuur bestaat vanaf heden uit:

Serveer samen met de pasta en
cashewnootjes.

✄

Wij zijn verheugd u mede te delen dat we een nieuwe voorzitter gevonden hebben
voor de Locatievereniging Bladel. Frits Pijnenburg zal het voorzitterschap overnemen van Louis Spoelstra. Louis blijft nog wel actief binnen de vereniging.

crème fraîche erdoor.

Voorbereiding: 20 min

✄

✄

Bestuurswijziging Locatievereniging Bladel

pasta volgens de verpakking en maak
Klaar in: 45 min
Voorbereiding: 20
ondertussen
demin
gevulde saus.

✄

Voor: 4-5 personen

✄

huis ontworpen, getekend en geproduceerd.

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

Tel. 0497-38 22 52 - GSM: 06-5362 23 81
Fax: 0497 - 38 18 72
ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT

KOZIJNEN - HOUT
TIMMERWERKEN
INTERIEUR - IJZERWAREN

Hoef 11

n

Duizel

n

Telefoon 0497 - 519 520

n

www.houtmarktvanham.nl
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VAKGARAGE

MINK

Vertrouwd dichtbij

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

Betrouwbare occasions in alle prijsklasse!
Kijk op onze website voor onze occasions
www.vakgaragemink.nl
A Industrieweg 3 • Hapert • T 0497 - 38 24 54 • E info@vakgaragemink.nl

Voor een compleet schadeherstel!
• Gratis vervangend vervoer
• Gratis haal en breng service
Nijverheidsweg 9
• Geen eigen risico (€ 135,-)
5527 AG Hapert
• 4 jaar schriftelijke Focwa-garantie
T 0497-38 59 08
info@autoschade-bleyenberg.nl • Directe ﬁnanciële afwikkeling met verzekeringswww.autoschade-bleyenberg.nl maatschappij

Frank Sol
autobedrijf

Kijk op onze website
voor onze occasions!

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service
• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

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

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

APK Keuringsstation.
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT
Aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.
Kijk op onze website voor de occasions
Willibrordlaan 48, Hulsel • Tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl
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Welkom

Hoi leerlingen
van groep 7 en 8!

Eigenlijk zouden we op zondag 23
januari onze jaarlijkse Open Dag
organiseren, maar dat kan nu niet
op de gebruikelijke manier. In plaats
daarvan: een Open Dag Film!
Je loopt met een groep 8 leerling
door de school op een ‘gewone’
schooldag. Je komt meer te weten
over de verschillende vakken en
over onze afdelingen: mavo, havo,
vwo. Ook de talentstromen komen
aan bod, zodat je kunt kijken wat bij
je past. Ga er lekker voor zitten en
ontdek het Rythovius College!
In deze speciale krant vind je nog
meer informatie over onze school.

Mocht je na het zien van onze Open
Dag Film en het lezen van onze krant
nog vragen hebben of toch graag
bij ons op school binnenkijken, dan
kan dit. We houden online live-sessies
waarin je vragen kunt stellen aan
onze leerlingen en geven op school
of online rondleidingen aan kleine
groepjes leerlingen uit groep 8.

Kijk de
Open Dag
Film
Scan de code en ontdek het Rythovius. Of kijk
op www.rythovius.nl

Je bent van harte
welkom op het
Rythovius College!

Inschrijven hiervoor kan via
www.rythovius.nl.

Floris: Techniek is een
van mijn lievelingsvakken. We maken
nu een houten auto
zonder motor die op
een heuvelachtig
parcours precies op
een top moet stoppen.
En wij mogen
bedenken hoe!

Ik wens je namens alle medewerkers
en leerlingen veel lees- en kijkplezier.
Robert Tops, rector

Navigatiesysteem Rythovius

Welke route volg jij?
Mavo In het middelbaar algemeen voortgezet onderwijs leer

je veel over jezelf: Wie ben ik, wat kan ik goed en wat wil ik (later
worden)? In leerjaar 1 leer je welke manier van leren het beste bij je
past. Ook leer je keuzes maken, bijvoorbeeld tijdens het Flex-uur.

��

��
264 x 395 mm

Lees verder op pagina 2

Havo is de afkorting voor Vwo staat voor voorberei-

hoger algemeen voortgezet onderwijs. Je krijgt algemeen vormende
vakken in de onderbouw.
Daarnaast kies je in leerjaar 3 een
profiel dat aansluit op het hbo
(hoger beroeps onderwijs). Een
profiel is een vakkenpakket waarin
je examen doet.
Hoe kies je een profiel?

��

Talentstromen voor
alle leerlingen!

Lees verder op pagina 2

dend wetenschappelijk onderwijs.
Wat is nu dat wetenschappelijk
onderwijs? Het betekent dat je
wordt uitgedaagd te denken als
onderzoeker. Dus niet opzoeken en
overschrijven, maar zelf uitzoeken.
Om die reden hebben we een
academische route opgezet van
leerjaar 1 t/m 6 vwo.

��

Lees verder op pagina 2

Lees verder op pagina 3

Science

Sport

�� Kunst
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Marit: Mijn groepsleerkracht zei
mavo/havo. Met havo kan ik laborante of logopediste worden. Ik zit dus
goed en het gaat ook goed.

Mavo

Vervolg pagina 1

Je kiest dan voor een uur extra ondersteuning, zoals extra hulp bij bijvoorbeeld
Nederlands of wiskunde, of je leert nog
beter plannen. Ook kun je kiezen voor
extra uitdaging, zoals computervaardigheden of lessen op havo-niveau. In leerjaar
2 en 3 ontdek je welke vakken jou goed
liggen en kies je het profiel dat het beste
bij jou past: techniek, groen, economie of
zorg & welzijn. Ook ga je een hele week op
stage bij een echt bedrijf.
Na het behalen van het mavo-diploma in leerjaar 4 kun je doorstromen naar het middelbaar beroepsonderwijs op niveau 4 (mbo 4).
Ga je naar het mbo, dan kun je na je

Havo

opleiding bijvoorbeeld doktersassistent,
kapper, dierenverzorger, sportinstructeur,
engineer, technicus of computerprogrammeur worden. Je kunt ook doorstromen
naar de havo. Je start dan in leerjaar 4.

Tess en Fem:
We hebben
getwijfeld over
het gymnasium.
Maar we houden
meer van creatieve
vakken dan van
talen. Gelukkig
krijgen we op het
atheneum ook
Smart Technology.
Wat een leuk vak!

Vervolg
pagina 1

Om een beeld te krijgen van het hbo
doen we mee aan projecten die Fontys
Hogescholen Eindhoven organiseert.
In het 3e leerjaar bijvoorbeeld het project
profieloriëntatie op techniek en in het
4e leerjaar doen we mee aan de technologychallenge. Maar je kunt ook doorstromen naar het vwo.

Welke route volg jij?
mbo (niveau 4)

In de mavo mag je als leerling meedenken
over het onderwijs. Drie à vier keer per
jaar is er een leerlingenpanel waarbij een
aantal leerlingen van iedere klas met de
afdelingsleider het onderwijs bespreekt
dat we aanbieden: wat doen we goed;
wat kunnen we verbeteren? Op die manier
leren we van elkaar.

Met de mentor ga je op ontdekkingsreis:
welke vakken vind ik leuk en waar ben ik
goed in? In het vierde en vijfde leerjaar ga
je op zoek naar een vervolgopleiding. Kies
je voor het hbo, dan zijn er heel veel opleidingen. Daar horen dan ook weer heel
veel verschillende beroepen bij. Een paar
voorbeelden zijn leraar, fysiotherapeut,
technisch ontwerper, accountant, tolkvertaler, bouwkundig ingenieur.

Vwo

�� Navigatiesysteem Rythovius

Tijdens de havo periode leer je steeds
zelfstandiger te werken en verantwoorde
keuzes te maken, zodat je goed voorbereid
bent voor het hbo of vwo. Zo maak je bijvoorbeeld buiten de lessen om een werkstuk dat past bij het profiel dat je kiest.

hbo

wo

atheneum 6 gymnasium 6
havo 5

atheneum 5 gymnasium 5

mavo 4

havo 4

atheneum 4 gymnasium 4

mavo 3

havo 3

atheneum 3 gymnasium 3

mavo 2

havo 2

atheneum 2 gymnasium 2

mavo

havo

vwo

mavo 1

mavo/havo 1

��
Hellup,
wat moet ik
kiezen?

havo/vwo 1

vwo 1

atheneum/gymnasium
met klassieke vorming

Seeley: Ik houd vooral van
doe-vakken. In de sportstroom
heb ik nu twee uur per week
extra sport. Da’s fijn, want ik
wil in beweging zijn. Ik kies
volgend jaar weer sport.

Als je niet goed weet wat je wilt,
dan kan de decaan je helpen bij de
keuze. Onze decanen weten alles
over vakkenpakketten, profielen en
vervolgopleidingen.

264 x 395 mm

Vervolg pagina 1

In de onderbouw staat onderzoekend
leren centraal: bij projecten als robotica
en smart technology moet je een nieuwsgierige, kritisch-onafhankelijke houding
combineren met een samenwerkhouding.
In de bovenbouw komt er een accent
op leren onderzoeken. Zo kun je onder
schooltijd zelfstandig werken aan een
onderzoeksvraag of probleemstelling uit je
eigen interessegebied. Voorbeelden daarvan zijn: ‘Leren paarden sneller taken aan
door middel van eten of stembeloning?’ en
‘Wat voor keuzes maken mensen bij de
aanschaf van voedsel?’

Uitgestelde keuze
gymnasium

Buiten je eigen bekende wereld kijken.
‘Bildung’ heet dat. Kies je voor het vwo,
dan krijg je in leerjaar 1 het vak klassieke
vorming. Je gaat op zoek naar sporen uit
de Griekse en Romeinse oudheid, zoals
Latijnse uitdrukkingen in het Nederlands,
spannende mythologische verhalen en het
mysterieuze Griekse alfabet. Je hoeft
pas aan het einde van 1 vwo te kiezen
of je naar het gymnasium gaat of naar
het atheneum.
Kortom, ons vwo biedt je een uitdagende
en degelijke academische route.

Hoog slagingspercentage
We zijn trots op onze examenresultaten.
De slagingspercentages gemiddeld over de afgelopen 3 jaar:

Op het Rythovius College

mavo - 97%
havo - 94%
vwo - 98%

Gemiddeld in Nederland

mavo - 96%
havo - 92%
vwo - 95%
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Laat je talent
stromen!

Sofie: Het leerlingenbestuur wil het schoolleven nog
leuker maken met een spooktocht, sinterklaasactie,
valentijnsactie, carnavalsbal. Heb jij nog een goed idee?
Geef je dan straks op voor het leerlingenbestuur.

Alle leerlingen van leerjaar 1 kunnen kiezen voor een talentstroom: kunst, science
of sport. De mavoleerlingen kunnen bij ons de talentstromen volgen tot en met
leerjaar twee, havo, atheneum en gymnasium tot en met leerjaar drie. Voor activiteiten buiten de les vragen we per leerling een bijdrage van € 150 per jaar.

Sport!

Kunst!

In de Sportstroom krijg je 2 lesuren sport & bewegen per week.
Daarin komt een gevarieerd sportprogramma aan bod, dat verder
gaat dan de gewone gymlessen: atletiek, turnen, zelfverdediging,
zwemmen, bewegen & muziek, doelsporten, racketsporten, netspelen,
klimmen enz. Voor sommige sporten maken we gebruik van
accommodaties buiten de school.

Kies je voor de Kunststroom dan volg je in de brugklas gemiddeld
een uur atelierkunst en een uur podiumkunst per week. Belangrijke
doelen van de Kunststroom zijn: je creativiteit ontwikkelen en
belangstelling kweken voor cultuur in brede zin.

Naast de extra lessen organiseren we jaarlijks een aantal clinics,
bijvoorbeeld op het gebied van freerunning, bossabal, rolstoelbasketbal, kanoën en breakdance. In leerjaar 1 en 2 neem je deel
aan projectdagen met land- en wateractiviteiten. In leerjaar 3 neem
je tijdens de projectdagen deel aan diverse winterse sportactiviteiten.

Tijn: Dingen in elkaar zetten,
dat is leuk. Bijvoorbeeld: voor
Onderzoek & Ontwerpen een
windmolen ontwerpen in 3D en
dan de wieken in 3D printen!
Geweldig. Mijn wens? Iets
minder huiswerk.

Daarom kun je je volop verdiepen in de verschillende disciplines en
je mogelijkheden verbreden. Je doet mee aan workshops, bezoekt
exposities, concerten, voorstellingen. Je werkt aan producties en
kunt je talent binnen en buiten de school exposeren. In leerjaar
twee en drie verdiep je dit accent op jouw kunsttalent in één van
de vakateliers: beeldend, dans, drama of muziek.
Jaarlijks doe je mee aan 3 projectdagen in het teken van kunst, met
workshops en bezoek aan een museum of theater.

Science!
Zit je bij de Sciencestroom? Dan krijg je iedere week een blokuur
Onderzoek & Ontwerpen (O&O). Een vak dat heel anders is dan je
normale schoolvakken.

IPad in de brugklas
Onze school gebruikt de iPad als
ondersteuningsmiddel. Onze leerlingen mogen een iPad mee naar
school nemen om te gebruiken in
de les. Voor iPads heeft de school
een samenwerking met Central

Point. Hiervan kunnen ouders en
leerlingen gebruik maken.
Voor meer informatie kijk je
op www.rythovius.nl/ipad. Vanaf
komend schooljaar kun je ook met
een Windows laptop werken.

We werken bij O&O in vier projecten per jaar aan twee belangrijke
vaardigheden: Onderzoeken en Ontwerpen. In je groepje werk je een
paar weken aan een onderwerp; bijvoorbeeld 3D-printen, Programmeren of Microbiologie. Je gaat op onderzoek uit om te ontdekken
hoe iets werkt en verwerkt deze kennis in een prototype of een
presentatie.
Bij veel projecten werken we vanuit een opdracht van bedrijven of
instellingen uit de buurt. We proberen hier ook zoveel mogelijk op
bezoek te gaan of het bedrijf de school in te krijgen.
Naast de ‘normale’ lessen O&O organiseren we ieder jaar een week
met activiteitendagen waarin je aan de slag gaat met een speciaal
project.

Groeien Voordat je aan het einde van je middelbare schoolloopbaan

bent, heb je heel veel dingen gedaan die je vormen als mens. Denk bijvoorbeeld aan lessen mediawijsheid en het leren maken van verantwoorde keuzes.
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Waar kunnen we jou in ondersteunen?
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We doen veel aan ondersteuning. Zo hebben we leerlingcoördinatoren,
leerlingcoaches, een ondersteuningscoördinator, een coach
meerbegaafdheid, studiebegeleiding, dyslexiebegeleiding,
ondersteuningslessen wiskunde en rekenen en de zorgklas.

TEA-time!
Do you like the English language?
Do you like participating in different
projects like a book, film, drama or
debate club? Would you like to meet
and talk to English people? Does
doing a real high tea or watching a
play in English sound like fun to you?
Then TEA is the thing for you!
Als je de Engelse taal boeiend en leuk
vindt, dan zit je goed op onze school.
Wij starten komend schooljaar met
een nieuw project om je Engels te
versterken, The English Academy!
In The English Academy bieden wij
je extra lessen versterkt Engels aan
naast de reguliere lessen. Het maakt
niet uit hoe goed je bent in Engels,
het belangrijkste is dat je interesse
hebt in deze prachtige wereldtaal.

Mediatheek, een bieb in school

Jochem: De stromen maken
het Rythovius bijzonder.
Ik heb trouwens voor Anglia
gekozen, omdat ik wil dat
mijn Engels meer dan goed is.
Ik zou daar in de 2e mee
verder willen, maar denk ook
aan kunst. Moeilijk!
Projectmatig gaan we met allerlei
uitdagende en leuke activiteiten onze
Engelse kennis en taal versterken. We
praten Engels, we gaan op avontuur in
het Engels, we snuiven wat Engelse
cultuur op en het allerbelangrijkste …
WE HAVE FUN.

So if you’re into the English language,
we hope to see you next year!

Maaike: Alle creatieve vakken
vind ik geweldig, dus ik heb de
kunststroom gekozen. Ga ik in
de 2e denk ik mee verder. Wat ik
heel fijn vind? Magister. Dat geeft
me alle structuur die ik zelf (nog)
niet kan aanbrengen.

Fijne werkplek, studeren, lezen.

Studieles en planagenda
Omdat je op de middelbare school
meer huiswerk en toetsen moet
maken, hebben we een Rythovius
planagenda voor je ontworpen.
Het plangedeelte in de agenda is een
goed hulpmiddel bij het maken van
huiswerk en het leren van toetsen.
Daarnaast bevat de planagenda ook
handige tips zoals:

leerlingen. Tijdens het eerste jaar is
er overleg met de leerkracht van de
basisschool. We werken samen met
basisscholen aan executieve functies,
zoals plannen en leren leren.

Voorhal, een fijne plek om te ontspannen

Bijkletsen, lunchen, praatje maken met de conciërges.

•
•
•

Hoe bereik ik mijn mentor?
Wat zijn de schooltijden?
Waar kan ik terecht voor
gevonden voorwerpen?
Hoe pak ik mijn tas in?
Waar vind ik de roosterwijzigingen?
Wat zijn de regels op school?

De mentor neemt de
planagenda tijdens de
studielessen met je door.

Introductiedagen met de mentor
Kies je voor het Rythovius, dan kom
je in juli naar school om kennis te
maken met je mentor en je klas.
De mentor van jouw klas is altijd één
van je docenten. Deze begeleidt je
bij het aanleren van studievaardigheden, het keuzeproces binnen de
school en je ontwikkeling. Ook houdt
de mentor de veiligheid van de groep
op school in de gaten.

x 395 mm
Goed contact264
met basisscholen
We proberen de overgang van de
basisschool naar het Rythovius College
zo vloeiend mogelijk te laten verlopen. We overleggen al vóór het
begin van het nieuwe schooljaar met
de basisscholen over aangemelde

•
•
•

De mentor is je eerste aanspreekpunt bij alle kleine en grote zaken
die er kunnen spelen. Ook voor
jouw ouders, de andere docenten,
ondersteuningscoördinatoren, de
afdelingsleiders, leerlingcoördina-

0497-513 043
info@rythovius.nl
www.rythovius.nl

toren en remedial teachers is hij het
aanspreekpunt.
Na de zomervakantie is het maandag
5 september zover: boeken ophalen
en je mentor en je klasgenoten zien.
De introductie start op dinsdag en
wordt begeleid door de mentor. Het
programma duurt drie dagen en laat
je op een leuke manier kennis maken
met je nieuwe school: een speurtocht
door de school, mediatheekbezoek,
iPad lessen, sport en spel, wennen
aan de bel die elke 50 minuten gaat,
voorbereiding op je eerste lesdag
op vrijdag en tot slot een knallend
brugklasbal.

Heb je
vragen?

Laat je rondleiden
door school. Meld je
aan via onze site.
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Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Gemeente Bladel 25 jaar!
1997. Het jaar dat de laatste Elfstedentocht werd
geschaatst. De beroemde film Titanic kwam uit.
Mobiele telefonie begon pas net op te komen en van
wifi had nog nooit iemand gehoord. Google werd
opgericht en de domeinnaam google.com werd
vastgelegd. In 1997 werd ook de prachtige gemeente
Bladel gevormd met de kernen Hoogeloon, Hapert,
Casteren, Netersel en Bladel!
Dat betekent dat wij als gemeente dit jaar 25 jaar
bestaan. Dat moet gevierd worden! Helaas gooit
corona hier een beetje roet in het eten en kunnen we
dit niet vieren zoals we graag hadden gewild. We
durven momenteel dan ook nog geen definitief
programma vast te stellen. Gedurende het jaar bekijken

we welke mogelijkheden er nog zijn, met de
coronaregels die op dat moment gelden.
We zullen u op de hoogte houden via een speciale
pagina op de website over dit jubileum:
www.bladel.nl/25jaar, met updates op onze sociale
media en via de PC55 door verschillende artikelen,
foto’s en weetjes over onze gemeente. Wist u
bijvoorbeeld dat de gemeente Bladel in 1997 18.851
inwoners had, tegenover 20.529 nu?
Wilt u een leuke herinnering delen over de gemeente
van de afgelopen 25 jaar? Heeft u leuke ideeën over
hoe we dit jubileum kunnen vieren? Of heeft u
gewoon een vraag over 25 jaar Bladel? Stuur dan een
e-mail naar 25jaar@bladel.nl.

Het nieuwe
gemeentemagazine is
bezorgd!
De afgelopen twee weken is het nieuwe
gemeentemagazine van de gemeente Bladel
rondgebracht. In het gemeentemagazine vindt u
onder andere informatie over de gemeente Bladel,
een afvalkalender en de nieuwe ambassadeurs.
Heeft u het gemeentemagazine niet ontvangen,
maar wilt u er wel graag eentje? Dan kunt u een
exemplaar ophalen bij de receptie in het
gemeentehuis. Heeft u behoefte aan een
grootlettergids? Neem dan contact op met de
gemeente via voorlichting@bladel.nl of via
0497 - 36 16 36.

Burgemeester Grem opent het nieuwe gemeentehuis van de gemeente Bladel

Komt u ook meehelpen op het stembureau?
Op 14, 15 en 16 maart 2022 zijn er
gemeenteraadsverkiezingen. Dit lijkt nog ver weg,
maar achter de schermen is de gemeente Bladel al
druk bezig met de organisatie. Om alles te kunnen
organiseren, is de gemeente nog op zoek naar
vrijwilligers die op één van deze dagen willen
meehelpen op het stembureau. Als lid van een
stembureau helpt u mee om de verkiezingsdagen in
goede banen te leiden.
Er zijn per dag twee shifts, een van 7.30 uur tot
14.00 uur en de andere van 14.00 uur tot 21.00 uur.
Zit u op woensdag 16 maart op het stembureau? Dan
wordt er verwacht dat u op 16 maart na 21.00 uur
mee stemmen komt tellen, ongeacht welke shift u bent
komen helpen. De stemmen van maandag 14 en
dinsdag 15 maart worden op woensdag 16 maart
geteld. Als u stembureaulid bent op 14 of 15 maart,
dan hoeft u geen stemmen te tellen. Natuurlijk mag u
zich hiervoor wel aanmelden, geef dit dan aan bij de
opmerkingen in het inschrijfformulier. Deze stemmen
worden op het gemeentehuis geteld in 2 shifts: om
08.30 uur - 13.00 uur en 13.00 uur - 17.00 uur.
Eerste keer? Geen probleem!
Heeft u nooit eerder op het stembureau gezeten, maar
wilt u dit wel graag een keer doen? Dat kan! U hoeft
geen ervaring te hebben om te komen helpen. U krijgt

een opleiding in de vorm van een e-learning, zo weet u
wat u moet doen op de dag van het stemmen.
Aanmelden
U kunt zich aanmelden via
https://bladel.mijnverkiezing.nl. Hier kunt u ook
opgeven op welke dagdelen u kunt komen.

Mensen die meehelpen krijgen € 100,- per dagdeel.
Lunch, koffie en thee worden door de gemeente
verzorgd. Aanmelden kan tot en met 21 januari 2022.
Meer informatie kunt u ook vinden op onze website:
www.bladel.nl/aanmelden-als-stembureaulid.
Hopelijk tot dan!

Commissievergaderingen
in Januari 2022
14 januari 2022
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In januari 2022 vinden drie commissievergaderingen
plaats:
• Commissie Grondgebied
op maandag 17 januari 2022
Op de agenda staat o.a. Bestemmingsplan Heuvel
(naast 18) te Hoogeloon.
• Commissie Inwoners op dinsdag 18 januari 2022
Op de agenda staat o.a. Krediet gemeenschapshuis
aan de Markt in Bladel, Regiovisie Beschermd Wonen
2022-2026.
• Commissie Middelen & Algemene Zaken
op maandag 24 januari 2022
Op de agenda staat o.a. Hoe-vraag Strategische
Kempenagenda, Ambitiedocument en
Werkprogramma 2022 MetropoolRegio Eindhoven
(MRE).

Spreekrecht
Als burger kunt u tijdens een commissievergadering
inspreken over de geagendeerde raadsvoorstellen.
U kunt dan in maximaal vijf minuten de commissie
informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u
voorafgaand bij de griffier via griffie@bladel.nl.

Besluitvorming op 10 februari 2022
Commissies bereiden de besluitvorming van de
gemeenteraad voor. Over de raadsvoorstellen in
de commissies neemt de gemeenteraad in de
raadsvergadering van 10 februari 2022 een besluit.

Casteren
•
Hoogeind 8, aanleggen van een inrit.
Datum besluit: 03-01-2022.

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de
uitbreiding van een bestaand woon-zorggebouw met
8 appartementen en 1 gezamenlijke ruimte op de hoek
Gozelinusbocht en Hulselseweg (Gozelinusbocht 70).
Het bestaat uit een toelichting, planregels en
verbeelding.

De conceptagenda’s en vergaderstukken kunt u inzien
via www.bladel.nl/gemeenteraad. De vergaderingen van
de commissies zijn openbaar, beginnen om 19.30 uur en
vinden - onder voorbehoud van de ontwikkelingen en
richtlijnen rondom covid-19 - plaats in de raadszaal van
het gemeentehuis in 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 bezwaaren 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.

Verleende alcoholvergunning
Bladel
•
Sniederslaan 51C, uitoefenen van een
horecabedrijf. Datum besluit: 04-01-2022.

Verleende exploitatievergunning
Bladel
•
Sniederslaan 51C, exploiteren van een
horecabedrijf. Datum besluit: 04-01-2022.

Hapert
•
Claassenpark 33, vervangen kozijnen voorgevel
door nieuwe stalen kozijnen en kunststof kozijnen
in de overige gevels en het aanbrengen van
dakisolatie. Datum besluit: 30-12-2021;
•
Lemel 13, bouwen van een woning op een
bestaande fundering. Datum besluit: 31-12-2021.
Hoogeloon
•
Breestraat 3A, brandveilig gebruiken van een
kinderopvang. Datum besluit: 29-12-2021.

Omgevingsvergunning
verlenging beslistermijn
Bladel
•
Markt 6, 6A, 7 en 8, bouwen en verbouwen van
een multifunctioneel gemeenschapshuis. Datum
besluit: 31-12-2021.

Vergunning apv / bijzondere
wetten verleend

Aangevraagde
omgevingsvergunning

Hapert
•
parkeerplaats voor het pand aan de Kerkstraat 9,
tijdelijk plaatsen van een container van 5 t/m
26 januari 2022. Datum besluit: 03-01-2022.

Casteren
•
Hoogeind 8, aanleggen van een inrit.

Ontwerp Bestemmingsplan
“Wenshuys Bladel”

Hapert
•
Kerkstraat 31, kappen van één boom.
Bladel
•
Postelweg ongenummerd (perceel tegenover
nummer 31), plaatsen van een tijdelijke
woonunit.

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•
Hofstad 25 A, bouwen van een bijgebouw.
Datum besluit: 04-01-2022;
•
Mastbos 42 en 44, afwijken van het
bestemmingsplan voor het bouwen van een
bedrijfspand met bedrijfswoning en het
aanleggen van een inrit. Datum besluit:
04-01-2022;
•
Wilhelminalaan 42, uitbreiden van een woning.
Datum besluit: 30-12-2021.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel
maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan
“Wenshuys Bladel” ter inzage ligt.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende
stukken ligt van 14 januari 2022 tot en met 24 februari
2022 ter inzage bij het KCC. U kunt de stukken ook
inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen
of www.ruimtelijkeplannen.nl.
Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of
mondeling een zienswijze over het ontwerp
bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke
reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze
moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel
van het ontwerpplan deze betrekking heeft.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact
opnemen met het KCC of met de heer J.M.H.L. Scheres
van de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer
0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt
een verslag gemaakt.

Verkeersbesluit algemeen
oplaadpunt voor elektrische
auto’s
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel
hebben besloten om een algemeen oplaadpunt voor
elektrische auto’s in te richten nabij Gindrapassage 18
te Bladel.

Vertrokken naar onbekende bestemming
De hieronder vermelde personen wonen niet meer op het adres waar men volgens de Basisregistratie personen
staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel. Het college
van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijst van de hieronder vermelde personen niet meer
bij te houden. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer op het genoemde adres ingeschreven.
GESLACHTSNAAM
EN VOORLETTERS
Kocela, J.P.

ADRES

DATUM BESLUIT

Heeleind 6, 5531 CC, Bladel

05-01-2022

UITSCHRIJVING WEGENS
VERTREK NAAR
Land onbekend

Een belanghebbende kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). Dit bezwaar kan worden gemaakt tot en met
11 november 2021. In het bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Verder
moet u uw naam, adres, telefoonnummer en de datum vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.
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Werk in uitvoering
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Door of in opdracht van de gemeente Bladel
NR. WERK
1. Klimaatmaatregelen fase 1
2. Verzwaren van het netwerk, parallel aan de N284

PLAATS
Hoogeloon
Bladel

PERIODE
week 09-2021 t/m week 10-2022
week 42-2021 t/m week 03-2022

UITVOERING
Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
Hurkmans B.V. voor Enexis

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

Bladel Casteren Hapert Hoogeloon Netersel

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

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!
WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

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
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Wielercafé met prominenten
bij 40-jarige TWC Hapert

Geef aan de
collectant
van de
Hersenstichting

Door Piet Gijsbers
HAPERT - Tour- en
Wielerclub Hapert
viert dit jaar haar
40-jarig jubileum.
Een van de activiteiten om daar
aandacht aan te besteden is een Wielercafé in café-zaal ’t Huukske in Hapert. De
coronamaatregelen waren op 17 november
een sta-in-de-weg om toen al het Wielercafé doorgang te doen vinden, omdat vlak
daarvoor de lockdown werd afgekondigd.
Nu wordt met woensdag 19 januari onder
voorbehoud een nieuwe datum voor het
Hapertse Wielercafé geprikt. Dan kunnen
leden van de vereniging en ook andere
wielersportliefhebbers zich opmaken voor
een avondje nostalgie en actualiteit met
enkele prominente gasten uit de wielerwereld.
Het belooft in het Haperts Wielercafé een interessante avond te worden. De presentatie is
in handen van Rien van Horik, de wielerspeaker die in het hele land wedstrijden van jeugd
tot professionals van deskundig commentaar
voorziet. In Hapert treft Van Horik enkele
prominente personen uit de wielersport. Om
te beginnen is daar John van den Akker. De
oud-profrenner boekte al in 1986 op 19-jarige leeftijd voor eigen Veldhovens publiek een
overtuigende zege in de Omloop der Kempen. Het leverde hem een profcontract op

Van 31 januari tot en met 5 februari 2022
collecteert de Hersenstichting voor iedereen met een hersenaandoening. Vele enthousiaste collectanten gaan in Bladel op
pad om geld in te zamelen om meer onderzoek en betere behandelingen mogelijk te
maken.
1 op de 4 mensen heeft een hersenaandoening. Denk daarbij bijvoorbeeld aan dementie, beroerte, Parkinson of hersenletsel door
een ongeluk. Dit aantal blijft de komende
jaren stijgen. Vroeg of laat raakt het ons allemaal. En dan staat je leven op z’n kop. Dit
moet stoppen. Daarom zet de Hersenstichting alles op alles om hersenen gezond te
houden. Samen kunnen we hersenaandoeningen behandelen en in de toekomst voorkomen.

John van den Akker aan de start van de individuele tijdrit tijdens het Stella Artois profcriterium in Valkenswaard
in 1989 (Foto: Gerard Wolfs)
met de nodige successen. Vier jaar maakte
hij deel uit van de succesvolle PDM-formatie
met etappezeges in de Ronde van de Middellandse Zee en in het Spaanse Murcia. Hij
streed in Parijs-Roubaix in 1990 mee op het
voorplan en reed tweemaal de Ronde van
Spanje in dienst van sprinter Jean-Paul van
Poppel. De Veldhovenaar bracht 1993 de Tour
de France in het shirt van het Italiaanse ZG
Mobili tot een goed einde.
Ook in die tijd maakte Henk Baars als veldrijder furore. In de Super Prestige wedstrijden
van de jaren ‘80 was hij een van de gevestigde namen. In 1990 presteerde de Diessenaar
het zelfs om zich tot wereldkampioen te laten
kronen in het Spaanse Getxo. Drie jaar later
greep hij in zijn eigen vertrouwde omgeving
op het circuit van de Beekse Bergen de nationale crosstitel door onder meer Adrie van
der Poel achter zich te houden. Na zijn wielercarrière zette hij een goed florerende rijwielsportzaak op in Diessen die inmiddels alweer
jaren lang naar Hilvarenbeek is verhuisd.

Henk Baars (Foto: Henk van Dorenmalen)

Een andere prominente gast is Gerry van Gerwen, bekend als oud-wielrenner, rennersmakelaar en directeur van de Milram-profploeg.
Pim Ligthart uit Bergeijk, oud- profwielrenner
die zijn laatste seizoenen in het Franse team

Total Direct Energie reed, kan van recentere
datum vertellen hoe het er in het profpeloton
aan toe gaat.

Het belooft op 19 januari een mooie avond
te worden in Gemeenschapshuis Den Tref,
Alexanderhof 7 in Hapert, met een mix van
wielernostalgie. De aanvang is om 20.00 uur
en de zaal is open om 19.00 uur. De toegang
is gratis voor alle wielersportliefhebbers. Het
publiek moet een geldige QR-code van een
vaccinatiebewijs kunnen tonen, dan wel een
geldig testbewijs of een bewijs dat men van
corona hersteld is. Het aantal zitplaatsen is
beperkt en vol is vol. Voor nadere info: Tonnie
Jansen, tel. 06-13865229.
Het Wielercafé is onder voorbehoud en met
inachtneming van de dan geldende coronamaatregelen en richtlijnen.

Garagebedrijf De Sleutel
Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40
www.voskoeling.com

(Voormalig pand Auto Daniels)
 Diagnose stellen benzine- en diesel motoren
 Groot / klein onderhoud personen- en bedrijfswagens
 Gebruikte en nieuwe auto’s
 Reparaties van alle merken

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

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

Namens 4 miljoen mensen met een hersenaandoening: bedankt!

Heidi van de Vijver uit België werd in 1993
de laatste winnares van de Tour Féminin. Zij
is nu ploegleidster bij Ciclismo Mundial, het
team waarvan ook Aniek van Alphen uit Hapert in wegwedstrijden deel uitmaakt. Van de
Vijver weet na vijftien jaar ervaring als ploegleidster hoe de wielerwereld werkt en kent de
specifieke aard van het vrouwenwielrennen
als weinig anderen.

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

Geef dus aan de collectant, voor al die mensen met een hersenaandoening. Collectant gemist? U kunt ook uw gift overmaken
op IBAN: NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v.
Hersenstichting Nederland, Den Haag of via
www.hersenstichting.nl.

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

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

PUZZELEN
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Puzzel & win!

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

De puzzelprijs van deze week,
is een PC55-pakket
bestaande uit een heuptas
(sport)handdoek en bidon.

Cryptofilippine- –Natuur(lijk)
Thema:
Natuur(lijk) 1
Cryptofilippine
Thema:
Dieren

De winnaar van vorige week is:

B

Mick en Lola van de Zande
uit
Reusel

11

F

12

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

I

L - Absoluut geen bodembedekkers (11)
M - Haar kroost bestaat uit
bloedzuigers (12)
N - Zijn hiervan wandelstokken en
loopkrukken gemaakt? (11)
O - Geen eendagsvliegen of
weekdieren (9)
P - Vruchtbare periode (om iemand
terug te zien) (10)
Q - Zogenaamd een vogel (3,3,4)
R - Niet-vegetarische plant (9)
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Mick en Lola hebben een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

A - Nauw verwant aan de vingerplant (8)
B - Worden gezaagd uit klapperbomen
voor de muziekindustrie (11)
C - Paddenstoel die het verschil maakt (9)
D - Die zie je niet op dierendag (10)
E - Planten die niet meewerken (10)
F - Bewijs van kleurechtheid (16)
G - Is die de baas in het bos? (10)
H - Explosieve vrucht (12)
I - Pleegt beperkt onderhoud (17)
J - Natuurlijk glijmiddel (12)
K - Specialist uit de natuurgeneeskunde (11)

A
B

D

met het oplossingswoord:
‘patrouillewagen’

13

2

9

1

1

7

Stuur je oplossing voor dinsdagavond 24.00 uur in door het oplossingswoord(en) door te geven via de website www.pc55.nl of stuur een email naar puzzel@pc55.nl.
Challenging
Sudoku PC55
by KrazyDad,
Volume 1, Book 2 40 - 5527 KV Hapert. Vergeet
Novice niet
Sudokuje
Puzzles,
Volumeadres
1, Book 2 en telefoonnummer te vermelden. Veel plezier met het puzzelen!
Afgeven of opsturen
kan ook:
- Hoefblad
naam,

Sudoku #3
1

3

9
4

2

2

6

3
5

4
8
7

8

8

6

9

© 2013 KrazyDad.com

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

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

© 2013 KrazyDad.com

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.

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.

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.

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.

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden
The bogosity meter just pegged.

6

6
9

1
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2 8 9

Everything needs a little oil now and then.

2

8

3

Sudoku #3

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

SAMURAI SUDOKU

BY KRAZYDAD

VOLUME 1, BOOK 2
Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje zodat op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die getallen
één keer voorkomen. Veel succes!
#7
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De geschiedenis van Hoogeloon
Leo Brok verzamelt informatie, maakt foto’s en houdt het erfgoed in de gaten
Door Renate Pijnenburg
HOOGELOON - De komende tijd gaan wij
in PC55 af en toe een artikel plaatsen geschreven door Leo Brok uit Hoogeloon.
Het is zijn hobby om informatie te verzamelen over oude gebouwen, liefst monumenten, en die kennis over te dragen aan
de volgende generaties. Een nadere kennismaking met de man die graag achter
zijn computer zit om dingen uit te zoeken
en uit te werken.
Ambtenaar
Leo Brok is al ‘een poosje’ met pensioen, daarvoor was hij gemeenteambtenaar. “Ik begon
als voluntair, zo heette dat vroeger en in 1966
kwam ik naar de gemeente Hoogeloon c.a.
Dat zou voor een tijdelijke functie zijn maar
ik ben nooit meer weggegaan”, herinnert Leo
zich nog goed. “Ik werd chef financiën en de
laatste negen jaren van mijn carrière ben ik
gemeentesecretaris geweest. Als ambtenaar
zag ik heel veel zaken voorbij komen maar
dossiers die betrekking hadden op heemkunde, geschiedenis, monumentenzorg hadden
altijd mijn onverdeelde belangstelling. Ik heb
in samenwerkingsverbanden, zoals Streekorgaan Kempenland en Werkgroep Opzichters
De Kempen, gezeten die op dit soort zaken
betrekking hadden. Wat daarvan soms lastig
was, om neuzen dezelfde kant in te krijgen;
iedere gemeente komt toch het meest voor
’t eigen belang op; het grotere geheel werd
daarmee nog wel eens genegeerd. Jammer
maar we hebben toch mooi dingen tot stand
gekregen, zoals bijvoorbeeld de aanpassing
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van De Kleine Beerze; die meandert weer
natuurlijk door de Kempen.”
Vrijwilliger
In Hoogeloon was Leo bij altijd als vrijwilligers bij tal van organisaties actief en betrokken. “Bij Stichting Jeugdbelangen hield ik me
onder andere bezig met de Kindervakantieweek en bij ’t Loons Heem heb ik diverse
functies gehad. Ik ben bezig met een boekje over de opgravingen die bij de Romeinse
Villa zijn gedaan. Dat doe ik omdat ik zoiets
leuk vind. Ik verzamel informatie en als ik genoeg informatie heb, maak ik er een boekje
van. Ik vind het belangrijk dat dit soort feiten
bewaard blijven voor de komende generaties.” Leo kan het niet aanzien als monumentale gebouwen vervallen dreigen te raken. “Ik
ben soms in staat om bij mensen aan te bellen om te vragen waarom dat gebeurt”, lacht
Leo. “Sowieso ben ik niet bang om iemand
aan te spreken als ik op zoek ben naar informatie. Wordt niet altijd gewaardeerd maar de
meeste mensen vertellen me graag wat ze
weten.”
Tijdsdocument
Leo maakt veel foto’s en speurt archieven
af om informatie te verzamelen. “In 2000
schreven we met een aantal vrijwilligers van
’t Loons Heem een boek over de stand van
zaken van het dorp in het millenniumjaar.
Over de verenigingen, het aantal inwoners,
mensen van een bepaalde leeftijd (40, 50, 60
jaar), het aantal actieve boeren, het bedrijfsleven, de school en ga zo maar door. Het zou
eigenlijk wel een goed idee zijn als we dat in

Leo maakt veel foto’s en speurt archieven af om informatie te verzamelen. “In 2000 schreven we met een aantal vrijwilligers van ’t Loons Heem een boek over de stand van zaken van het dorp in het millenniumjaar. Over verenigingen,
het aantal inwoners, mensen van een bepaalde leeftijd (40, 50, 60 jaar), aantal actieve boeren, het bedrijfsleven, de
school en ga zo maar door.”
2025 herhalen. Kijken wat er veranderd is.
Dat is vast heel veel. Ik zou meteen helpen
om het weer te schrijven; alles om het dorp in
de aandacht te houden en zo’n boek is waarlijk een document voor de toekomst.”
Artikelen
Omdat Leo het jammer vindt als cultureel
erfgoed verloren gaat en hij het belangrijk
vindt dat de geschiedenis goed bewaard
blijft, schrijft hij nu stukjes over monumentale

gebouwen in Hoogeloon. De komende tijd,
lees je af en toe een verhaal van zijn hand.
Er zijn artikelen over de Melkfabriek, de kerk,
de kerktoren en enkele opvallende gebouwen
in het dorp. “Ik ben er bijna dagelijks mee
bezig omdat het zo leuk en interessant is om
te doen. Ik hoop dat de lezer mijn enthousiasme deelt en ik ze blij kan maken met mijn
verhalen. Dan is mijn doel bereikt”, aldus Leo,
terwijl hij alweer naar zijn computer loopt om
aan het volgende stukje te beginnen.

el

Meesterdeal Weken
tot 70% korting
op alle monturen*

Geen opruiming, geen uitverkoop. Bij Oogwereld sluiten we unieke Meesterdeals op alle monturen van onze exclusieve,
bijzondere merken tijdens onze Meesterdeal Weken. Tot en met 29 januari 2022 ontvangt u unieke kortingen tot
70% op de gehele collectie monturen*.
*Vraag naar de voorwaarden in de winkel.

holtman
Kerkstraat 4, Reusel
0497-643309
www.oogwereld.nl

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog
Twee duimen omhoog voor Hans en Sandra Paridaans en
al hun vrijwilligers voor de oliebollenactie op Oudjaarsdag. Toppie!
Een DOSKO ‘32 supporter
-----------------------------------------------------------------Een duim omhoog voor bestuur van BV ‘t Kerkepedje uit
Hapert. Wat hebben jullie, ondanks de lockdown, toch
weer een hartelijke, licht en warmtegevende verrassing
bedacht die ik in de brievenbus vond. Wat maken jullie dit
toch een leuk, fijn dorp om te wonen. Merci!

Een buurtgenoot
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Een duim omhoog voor alle vrijwilligers die gedurende de openstelling van de kerststal in
Bladel hebben gewaakt. Wij bedanken ook pastoor Harm Schilder en Maria van Lierop voor
de gastvrijheid.

Een duim omlaag voor degene die het nodig vond het spandoek met de beste wensen namens
CDA Bladel aan de Burg. Van Woenseldreef in Hapert weg te halen en de stellage kapot te
maken.
CDA Bladel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------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.

Nieuwe datum Solistenconcours
Alle deelnemers zijn op de hoogte gebracht
en gevraagd hun optreden voor te bereiden
voor deze nieuwe datum.

Namens het bestuur Vrienden van de Kerststal Bladel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Een duim omhoog voor het personeel van het Mariahof in Reusel, omdat zij (ondanks alle
maatregelen) tóch mooie feestdagen wisten te creëren voor hun bewoners. Warme chocolademelk met slagroom lijkt een kleinigheid, maar het zijn de kleine dingen die deze dagen gezellig
maken. Bedankt!
A.V.
-----------------------------------------------------------------------------------------------------------Een welverdiende duim omhoog voor Bart en Caroline Damen uit Reusel. Gedurende de
coronatijd hebben Bart en Caroline veel kinderen kunnen laten genieten door buiten wat te
organiseren tijdens Halloween en Kerst. Zo mooi om te zien.
Keith en Paula
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

BLADEL - Vanwege de huidige coronamaatregelen kan het Solistenconcours
dit jaar niet doorgaan in het derde weekend van januari. Gelukkig is er een nieuwe
datum gevonden en zal het concours georganiseerd worden op zondag 27 maart.

Koop lokaal:
Geef een Hapertse cadeaubon.
Te verkrijgen bij de Hapertse winkeliers.

De ‘Duim’ gaat omlaag
de duim
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We hopen dat we dan ook weer publiek
mogen ontvangen in CC Den Herd en dat we
er dan een leuke en muzikale dag van kunnen
maken samen.
Voor meer informatie volgt op de website en
op de Facebookpagina van Koninklijke Harmonie L’Union Bladel.
www.solistenconcoursbladel.nl

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

Mijn duim staat omlaag voor de ‘helden’ die de kerstversiering in mijn voortuin hebben losgetrokken en de zwerfkei (ca. 6kg!) uit mijn tuin in het gemeenteplantsoen hebben gegooid!

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

Jos
-----------------------------------------------------------------Een duim omlaag voor de dief die vrijdag 7 januari in de
ochtend twee kinder-omafietsen gestolen heeft van de
oprit achter Vliegert 21 in Hapert. Het betreft een mintgroene Batavus en een paarse Gazelle. Ik zou deze graag
weer terug zien!

Goed om te weten!

Een gedupeerde bewoner

Aanleveren

Wees op tijd!

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

WIST
JE
DAT...?
... de burgeroorlog
in Nigeria in 1967
twee dagen werd gestopt
omdat beide kampen de
Braziliaanse voetballer
Pele wilden zien spelen?
De ‘Zwarte Parel’, zoals
hij bewonderend wordt
genoemd, wordt volgens
velen beschouwd als de
beste voetballer
aller tijden.

www.loesje.nl

Hij maakte in zijn
carrière 1283 doelpunten
in 1363 wedstrijden.

Goed om te weten!
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GGD BZO: haal je booster zonder
afspraak in Helmond

Op de vaccinatielocatie in Helmond staan
de deuren open voor inwoners die nog
geen boosterprik hebben gehaald. Iedereen van 18 jaar en ouder kan zonder afspraak terecht in Helmond. Inwoners kunnen zich dagelijks tussen 09.00 en 16.30
uur melden voor de boosterprik. Houd
rekening met extra wachttijd op de locatie.
Zo werkt het
Op de locatie Helmond hebben inwoners van
18 jaar en ouder geen afspraak meer nodig
om hun boosterprik te halen. Ze hoeven alleen hun ID-bewijs mee te nemen naar de
vaccinatielocatie, de gezondheidsverklaring
vullen ze ter plekke in. Per dag is een vaste
hoeveelheid vaccin beschikbaar. Het kan dus
gebeuren dat je de vraag krijgt om de volgende dag terug te komen, want op = op. Inwoners hebben ook zonder afspraak geen vrije

keuze in vaccin. Daarnaast is het goed om
te weten dat op beide vaccinatielocaties het
dragen van een mondkapje verplicht is. Wie
een stempel in het gele boekje wil, neemt dit
boekje zelf mee. Twijfel je nog over je vaccinatie? De artsen op de locatie Helmond informeren je graag.
Nieuwe fase in boosterproces
“Het halen van de boostervaccinatie wordt
nu dus nog gemakkelijker voor inwoners.
Het geeft een goed gevoel dat we inwoners
nu deze mogelijkheid kunnen bieden in Helmond,” vertelt Gonny van Loon, programmamanager Covid-19. “Loop gerust binnen. Het
is fijn als je rekening houdt met wat wachttijd,
die kan namelijk wat oplopen juist omdat we
niet op afspraak werken.”
Alleen in Helmond
Wie zonder een afspraak een vaccinatie wil
komen halen, is dagelijks tussen 09.00 en
16.30 uur welkom op de vaccinatielocatie Helmond aan de Haverdijk 11. Deze locatie is het
best bereikbaar met de auto of fiets. Op de
locatie Beursgebouw Eindhoven werkt GGD
Brabant-Zuidoost uitsluitend op afspraak!

‘Dorpen Maken Het Verschil’
gaat door!
Dorpen Maken Het Verschil
Eersel bestaat uit 6 actieve, fijne dorpen.
Ieder dorp heeft daarbij zijn eigen kracht en
uitstraling. Ieder dorp en inwoner maakt het
verschil. Iets waar we trots op zijn en graag
zo willen houden.
De
gemeenteraad heeft besloten ook de
komende jaren
geld
beschikbaar te stellen
voor initiatieven
die de leefbaarheid en sociale betrokkenheid in onze dorpen, of de hele gemeente,
ten goede komen. Initiatieven die vanuit de
inwoners komen en waarbij praktische of
financiële hulp welkom is.

Wandelaar
van de week!

Loop je al een tijdje met een idee rond voor
jouw dorp?
Of ben je al zo’n initiatiefnemer? Het is goed
denkbaar dat met een beetje hulp jouw initiatief te realiseren is en het nóg fijner is om te
wonen, werken en recreëren.
Kijk voor meer informatie op de website
www.eersel.nl/dorpen. Of neem met vragen contact op met Arian Wouters, onze
medewerker Dorpsparticipatie, via telefoonnummer (0497) 531300 of e-mail naar
a.wouters@eersel.nl.

Mijn
nieuwstip
doormailen
aan PC55
info@pc55.nl

lokale vrijwilligers
vacature bank
Zorghoeve de Elsten is een nieuwe zorgboerderij in Bladel die dagbesteding aanbiedt. Met
name voor mensen met geheugenproblematiek, NAH, in sociaal isolement of met grote
afstand tot de arbeidsmarkt. Zij zoeken:
Chauffeur deelnemers dagbesteding
In de ochtend van 08.30-09.15 uur haal je
enkele deelnemers met eigen auto op en
brengt hen naar Zorghoeve de Elsten. Na
aankomst op de Zorghoeve de Elsten drinken we samen met de chauffeurs een kopje
koffie. Vanaf 15.30 uur worden de deelnemers
weer vanaf Zorghoeve de Elsten naar huis
gebracht. Indien gewenst kan iemand alleen
de ochtend of middag rijden. Reiskostenvergoeding is inbegrepen en wordt vastgelegd
in een vrijwilligersovereenkomst.
Activiteitenvrijwilliger dagbesteding
Op zorghoeve de Elsten worden diverse activiteiten aangeboden aan onze deelnemers.
Zoals tuin- en onderhoudswerkzaamheden,
het verzorgen van kleine boerderijdieren,
wandelen, spelletjes, creatieve activiteiten,
biljarten, kookactiviteiten en bewegingsoefeningen. De activiteitenvrijwilliger kan hierbij
ondersteunen in samenwerking met de zorgboerin. Het liefst ben je minimaal 2x dagdelen
per week beschikbaar. Indien gewenst kan
iemand alleen de ochtend of middag meehelpen.

Bent u deze wandelaar?
Dan wint u een paar ATC-wandelsokken
van Lowa van Voet en Goed t.w.v. € 20,00
en een sporthanddoek met bidon van
PC55 t.w.v. € 20,00.
Voor het ophalen van de wandelsokken
kunt u telefonisch een afspraak maken
met Voet & Goed (tel. 0497-386448).
De sporthanddoek/bidon kunt u ophalen
bij PC55 (Hoefblad 40 - Hapert)

Uw zorg en persoonlijke aandacht worden
erg gewaardeerd door de deelnemers!

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

Voor meer informatie: Annemiek van de
Sande, telefoon 06-83508989 of e-mail naar
info@zorghoeve-de-elsten.nl

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

ie én
Podotherap

podologie

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN?
Op maat gemaakte zolen kunnen mogelijk helpen.
Uw zorgverzekeraar vergoedt geheel of gedeeltelijk.

Susan Lamers
Podoloog

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

Meeltjes
Particulieren kunnen gratis een ‘meeltje’ plaatsen tot
20 woorden voor de aan- en verkoop van huishoudelijke spullen en voor het melden van gevonden en
verloren 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 aangeleverd, worden in de eerste uitgave daarna geplaatst.
Heeft u een commercieel getint bericht of groter ‘goed’
(tot 20 woorden) dan kan deze geplaatst worden voor
een schappelijk tarief van € 10,- (vooraf te betalen)
per geplaatst bericht (per keer). Denk hierbij aan
auto’s, caravans, gebouwen verhuur, (semi)bedrijfsmatige 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 situaties af te wijken van bovenstaande richtlijnen en bepaalde advertenties niet te plaatsen. Voor meer informatie kunt u bellen naar 0497-844588 (09.00-17.00 u).

Vredestein winterbanden, 185/60/R15 op l.m.
velgen, ca 7 mm profiel, i.z.g.st. € 200,00.
Tel. 06-21853899.
6 LITER SCHUIMBLUSSERS TE KOOP
Super koopje en veilig, voor € 10,- per stuk.
Tel. 06-33340137.
Dames mountainbike, Giant Shimano,
schakeling, € 75,-. Twee toppers Eazzzy,
90x200, 7 cm dik, nieuw. € 100,-.
Tel. 0497-530404.
3 stalen ramen, compleet met 2 dlg. draaiinrichting en glas. 2x afm. 138x109 cm en 1x
110x109 cm. € 10,00 per st. Tel. 013-5091449.
EEN TWEEDEHANDS FIETS?
Profile Bito heeft een ruime keuze in modellen.
Kom kijken aan de Sniederslaan 63-65 in
Bladel. Tel. 0497-382141.
Philips tv, 36 inch, € 75,-. Samsung magnetron,
weinig gebruikt, € 100,-. Tel. 06-29221228.
Winterbanden op stalen velgen, 155-70-R13,
profiel 4,5 tot 6 mm, steek 4x114,3, naaf 67,1,
ET 46. € 100,-. Tel. 06-21425413.
Dames ski-uitrusting: witte schoenen (m. 39),
Carve ski’s, stokken, helm, Alpine bril, broek
(44), handschoenen. € 195,00. Tel. 06-22506074.
WWW.LIMOUSINESERVICEBRABANT.NL
* * * * * * * * * * ook voor taxi * * * * * * * * * *
Bekijk de website voor de vele mogelijkheden
met een limousine.
Grote pepermolen, nieuw, niet gebruikt, 37 cm
hoog, zwart. € 5,00. Tel. 06-23000874.
Ensureplus vloeibare medische voeding,
flesjes 200 ml, 54x chocoladesmaak en
36x koffiesmaak. In één koop: € 50,00.
Tel. 06-23000874.
2 leren 2-zits bankstellen + fauteuil, kleur
wijnrood, i.g.st. Tel. 0497-385921.
4 winterbanden op stalen velgen, Goodyear
ultragrip 8 205/55 91H, velgm. 6,5Jx16 ET43
5x114,3, boring 60,1, steekmaat 120. Profieldiepte
7 mm. B.v. Toyota Verso. Vraagprijs: € 100,-.
Inclusief bandenstandaard. Tel. 06-12924093.

TE KOOP
Houtkachel. Tel. 013-5092169 (na 18.00 uur).
Eiken fauteuil met bruine zitting, i.g.st. € 25,-.
Tel. 06-26833132.
PIANOLES ONLINE
Voor alle leeftijden. Alle stijlen. Géén theorie
nodig. Gratis proefles online mogelijk!
Interesse? Bel E. Kroon, Eersel, tel. 0497-517112
of ga naar www.pianolesdekempen.nl
4 winterbanden, Michelin Alpina 4, op stalen
velgen, 15 inch, voor Peugeot. Tel. 06-20735334
(na 18.00 uur).
4 winterbanden, maat 215/65 R16, van Hyundai
Tucson. € 150,-. Tel. 06-13672356.
RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 75+
En bij veranderingen in medische toestand.
Bij Katinka Verburg (arts) in Eersel.
Tel. 06-33878506.
4 winterbanden op stalen velg, 205/65/16C,
Cargo. Tel. 06-50231650.

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.
Medisana LT460 lichttherapielamp, verbeterde
energiebalans en vermindert symptomen
winterdepressie, 2 standen, ledverlichting, max
10.000 lux. Nw. in doos. € 25,-. Tel. 06-23000874
2 bolvormige, dikwandige glazen vazen, 26 cm
h. Voet en hals 15 cm. Samen € 7,50.
Tel. 06-23000874.
Klok in letters home, de o zitten de cijfers.
L 1.20, Br. 57 cm. € 50,-. Tel. 06-44194888.
BANDENCENTRUM
Voor alle autobanden. Ook voor bestel- en
vrachtwagen. Bel gerust voor een vrijblijvende
prijsopgave of kom langs. Hoofdstraat 5,
Hoogeloon. Telefoon 382319.
Dressoir, i.g.st. Landelijk wit met d.bruin blad
en deurtjes, 2.20 br. 80 h. 50 d. € 85,-.
Tel. 06-44194888.
Hooi, kleine en grote pakken. Tel. 06-51116927.

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.

Colofon

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.

2 krielhennen, zwart, klein. € 10,-.
Tel. 0497-643599.

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

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen
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www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

GEZOCHT: Timmerman/klusjesman voor
kleine overkapping te maken. Tel. 06-49507923.
GEZOCHT: Interieurverzorgster, dagen en uren
in overleg. Tel. 06-10628958.
GEZOCHT: Ik heet Yara (11 jaar) en ik zoek een
verzorgpony die lief en aardig is. Liefst omg.
Hapert en ik heb ervaring. Tel. 06-22674168.
GEZOCHT: Vismaatje. Liefst gepensioneerd die
graag bij vijvers vist maar soms ook graag aan
kanaal of maas. Tel. 06-22668215.

LUIJTEN

STUDIO

Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor particuliere
inwoners van de gemeente Bladel, de gemeente
Reusel-De Mierden en de kernen Vessem en Duizel.
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DUIDELIJK

GEZOCHT: Garagebox of bergruimte te huur,
liefst Duizel of omgeving. Tel. 0497-592164.
GEZOCHT: Garage om in te sleutelen, met
stroom. Tel. 06-82471547.
GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 4 uren/
week in Hoogeloon. Dag gezamenlijk bepaald.
Whatsapp of SMS: 06-33634060.

GEVONDEN

• Audiomontage (bandparodie, carnavalswagen)
• Demo voor band of singer-songwriter
• Begeleidingsmuziek voor sketches
• Samen liedjes opnemen (kadotip!)

GEVONDEN: Sportfietsbril met gele rand in
zwarte hoes op 28 december, route VessemVeldhoven. Tel. 06-27510889.
GEVONDEN: Huissleutel met rode label op
fietspad tussen Lage Mierde en Netersel.
Tel. 06-25105148.

Mogelijkheden, tarieven en geluidsfragmenten?
www.luijtenduidelijk.nl • 0497 - 51 26 64

GEVONDEN: Dameshorloge op nieuwjaarsdag
op Castersedijk, Hapert. Tel. 06-53521858.
GEVONDEN: Tas met div. poetsspullen in onze
tuin op 22 december. Emmaplein in Bladel.
Tel. 06-28621338.

VERLOREN
VERLOREN: Damestrouwring, tegen beloning
terug te bezorgen. Tel. 0497-382114.
VERLOREN: Sleutelbos, omgeving Denestraat,
Wilhelminalaan, Den Ekker, Reeneik,
Schutsboom in Reusel. Tel. 06-36213477.
VERLOREN: 2 sleutels aan een bruine label.
Tel. 0497-643711.

(Marktonderzoek)

Vandaag nog

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

snelbrievenversturen@gmail.com

Vanaf €50
en ik zorg er voor

GRATIS
GRATIS AF TE HALEN: TV meubel, L 120 cm,
zwart met rode accenten, merk Denon.
Tel. 06-41521888.
GRATIS AF TE HALEN: Zak met porseleinen
knikkers. Tel. 06-41521888.
GRATIS AF TE HALEN: Staande lamp, kleur
zwart, hoogte 180 cm. Tel. 06-41521888.
GRATIS AF TE HALEN: Kalenders van
dr. A Vogel van 1998 en 2000 met bloemen.
Tel. 0497-592147.
GRATIS AF TE HALEN: Inktpatronenset T1285
voor Epson printer. Tel. 06-82735268.

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

GEVRAAGD
GEVRAAGD TWEEDEHANDS FIETSEN
EN OPKNAPFIETSEN
Tegen redelijke prijs.
Tel. 06-53416897.
GEVRAAGD: Oude bromfiets, jukebox, boten,
camper, flipperkast, buitenboordmotor, oude
benzinepomp etc. Tel. 06-46331823.

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 schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal dient vrij van rechten te worden aangeleverd.

TE KOOP GEVRAAGD: Stuk bosgrond,
omgeving reusel. Tel. 06-10957423.
GEVRAAGD: Kerst- en nieuwjaarskaarten voor
mijn verzameling. Het Erf 6 in Hapert.
Tel. 0497-842918.

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.

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.

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

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

PC55 is aangesloten bij
Drukwerk: Rodi Media

GEVRAAGD: Brandhout.
Tel. 06-83918582.

VARING
MEER DAN 40 JAAR ER
zonnepanelen ● warmtepompen ● zonneboilers

BLADEL ● T (0497) 38 11 23 ● WWW.GIJSBERSCV.NL
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Restaurant, Tuinterras, Lounge
Restaurant, Tuinterras, Lounge
Restaurant, Tuinterras, Lounge
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Vacature
Medewerking
Bediening
Vacature
Medewerking
Bediening
M / V 25 - 38 uur
Vacature Medewerking
Bediening
M / V 25 - 38 uur
M / V 25 - 38 uur

Werken op een prachtige toplocatie
Werken op een prachtige toplocatie
Werken op een prachtige toplocatie

Ervaring in de horeca is een pré.
Ervaring in de horeca is een pré.
Wij
bieden je
afwisselende
baan,
Ervaring
in een
de horeca
is een pré.
Wij bieden je een afwisselende baan,
een jong
en enthousiast
team.
Wijinbieden
je een
afwisselende
baan,
in een jong en enthousiast team.
in een jong en enthousiast team.
Goed uurloon, 13de maandloon, reiskostenvergoeding.
Goed uurloon, 13de maandloon, reiskostenvergoeding.
en13de
maandag
zijn onze
sluitingsdagen.
GoedZondag
uurloon,
maandloon,
reiskostenvergoeding.
Zondag en maandag zijn onze sluitingsdagen.
De periode
rondenKerst
en Nieuwjaar
wij altijd gesloten.
Zondag
maandag
zijn onzezijn
sluitingsdagen.
De periode rond Kerst en Nieuwjaar zijn wij altijd gesloten.
De periode rond Kerst en Nieuwjaar zijn wij altijd gesloten.
 
      
      

 
  
  
 

  

Heb jij passie voor de Horeca?
Heb
jijwerken
passie
voor
de Lounge
Horeca?
Restaurant,
Tuinterras,
Wil jijHeb
graag
onder
Nederlandse
eigenaars?
jij
passie
voor
de
Horeca?
Wil jij graag werken onder Nederlandse eigenaars?

De Waterkant
Wil jij graag werken onder Nederlandse eigenaars?
Stuur dan je CV naar: info@dewaterkantlommel.be
Stuur dan je CV naar: info@dewaterkantlommel.be
Fonsinfo@dewaterkantlommel.be
van der Heijden
Stuur dan je t.a.v.
CV naar:
t.a.v. Fons van der Heijden
of bel:
0032
091
t.a.v.
Fons
van11
der391
Heijden
of bel: 0032 11 391 091
of bel: 0032 11 391 091
www.dewaterkantlommel.be
www.dewaterkantlommel.be
www.dewaterkantlommel.be

Vacature Medewerking Bediening
VACATURE:
medewerker
Bedrijfsadministratie
(24 tot 28 uur per week)

Ben je cijfermatig sterk? Word jij blij
van een kloppende financiële administratie en heb jij oog voor detail?
Dan is WSZ wellicht op zoek naar
jou!

Ben je nieuwsgierig geworden?
Kijk voor meer informatie op www.wsz.nl of
scan de QR-code.

WSZ is een sociaal maatschappelijke onderneming en ontwikkelt zich
verder naar een organisatie, die de verbinding tot stand brengt, die lef
toont en die proactief is. WSZ heeft hart voor de klant en stelt de klant
centraal.
Wij vinden het belangrijk dat iedereen in ons werkgebied zich thuis
voelt in een woning en buurt waar hij of zij woont. We hebben daarom
ook veel aandacht voor leefbaarheid binnen het werkgebied. En dit alles
doen wij samen met onze huurders en partners.

M / V 25 - 38 uur

Werken op een prachtige toplocatie
Ervaring in de horeca is een pré.
Wij bieden je een afwisselende baan,
in een jong en enthousiast team.

Oktober
Goed uurloon, 13de maandloon, reiskostenvergoeding.
zoekt
Zondag en maandag zijn onze sluitingsdagen.
vr�
willigers!
De periode
rond Kerst en Nieuwjaar zijn wij altijd gesloten.
Heb jij passie voor de Horeca?

Wil jij graag werken onder Nederlandse eigenaars?
Stuurals
dan je CV naar: info@dewaterkantlommel.be
Werken
vr�williger b� t.a.v. Fons van der Heijden
Oktober is voor of bel: 0032 11 391 091
alle leeft�den! www.dewaterkantlommel.be
B� Oktober werken veel professionele
zorgverleners, maar gelukkig kunnen w�
ook rekenen op de hulp van vr�willigers.
Dat het vr�willigerswerk in de ouderenzorg
heel divers is en ook heel verschillende
mensen aantrekt bew�zen z�.
Van jong tot oud, iedereen zet zich
in voor onze bewoners!

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

Woningstichting de Zaligheden • Dijk 16 5521 AX Eersel • 0497 51 78 35 • www.wsz.nl

zorginoktober.nl

Parochie
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Sint Clemens
Kerk
O.L.Vr. Tenhemelopneming
tel. 0497-641360
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.)

Petrusklepel
Op de eerste plaats wil ik hartelijk ‘dankjewel’
zeggen voor de kerstkaarten die ik mocht ontvangen. Ze hangen aan een conische spiraal
in de pastorie en lijken op een kerstboom. Ik
laat dat zo tot 2 februari. Dan is de kersttijd
definitief voorbij (Maria Lichtmis). Omdat ik op
dit moment nog niet weet of onze Nieuwjaarsreceptie door kan gaan, wil ik langs deze weg
alvast iets zeggen over een bijeenkomst in
Casteren, over de aankleding van het kerkhof
daar. Het vindt plaats op woensdag 19 januari,
om 19.30 uur, in Den Aord. De onderhoudsploeg van het kerkhof in Casteren en geïnteresseerde parochianen worden uitgenodigd
om mee te denken. Ik hoop op een serieuze
belangstelling. Het is toch een kostbare plaats
van herinnering, ook al wordt binnen families
heel divers gedacht over begraven. Wat ik bij
ouderen merk is dat ze hun kinderen niet willen opzadelen met de onderhoudslast en de
grafrechten. Maar vinden die dat echt zo erg?
En wat kunnen we samen doen om het kerkhof troostrijk en tegelijk onderhoudsvriendelijk
te laten zijn? Tenslotte: de Eerste Communielessen zijn weer begonnen. We gaan op weg
met 34 kinderen. Ik heb er zin in.
Pastoor Schilder

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

2e Zondag door het Jaar
Zondag 16 januari

Woensdag 19 januari
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: Casteren, Den Aord,
Inloopbijeenkomst kerkhof

Donderdag 20 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

H. Agnes
Vrijdag 21 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vooravond
Zaterdag 22 januari

3e Zondag door het Jaar
Zondag 23 januari

Je kunt de missen ook online volgen op

www.sintclemens.eu/kerk-tv

09.30 uur: Eucharistieviering
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Cor Hendrikx
- Piet van de Ven (vw. jaargetijde)
- Cato Bruininx-van Limpt
- John Jansen
- Nelleke Michiels-van Gisbergen

Protestantse Kerkdiensten

3e Zondag door het Jaar
Zondag 23 januari

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

09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Kerkdiensten Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 23 januari: 10.00 uur. Voorganger nog niet bekend

Kerkdiensten Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 23 januari: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s Gravenpolder
- Alle diensten te volgen via YouTube livestream (zie www.pkn-eersel.nl)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 22 en 23 januari)
Bladel zaterdag:
- Marie Verhoeven (f)
- Gerrit en Greet Meijer-van Gisbergen
Bladel zondag:
- Toon en Miet Fabrie-Meulenbroeks
Casteren:
- Voor de zieken in onze parochie
Hapert:
- Om hulp in de strijd tegen de pandemie
Hoogeloon:
- Petra Bullens-Hendriks

DANKBETUIGING

Ivo Boerenkamp
Overweldigend was uw medeleven, nadat Ivo zo plotseling van ons
werd ontnomen. Het heeft ons bijzonder goed gedaan dat Ivo bij zovelen
geliefd was en door zovelen gewaardeerd en gerespecteerd werd.
Uw warme betrokkenheid gaf ons enorm veel steun en zal ons helpen met
het grote gemis en verdriet leren om te gaan.
Zó talrijk waren de diverse blijken van medeleven, dat het langs deze weg
mogelijk is om u allemaal daarvoor van harte te bedanken.
Ook namens mijn kinderen en kleinkinderen heel veel dank.

Overleden

H. Antonius, abt
Maandag 17 januari

Mededelingen:

08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

09.30 uur: Eucharistieviering
- Nellie Janssen-Heesters en War Janssen
- Kees Lavrijsen en Maria Lavrijsen-Maas

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

VOORLOPIG ALLEEN OP AFSTAND MEE TE BELEVEN (RADIO/INTERNET)

Hoogeloon: Sjef Craninckx, 88 jaar
Hapert: Nella van de Ven, 93 jaar
Henriette Menting-Tromp, 85 jaar
Netersel: Annie Veraa-Hermans, 94 jaar
Piet Michiels, 88 jaar

Dinsdag 18 januari

Mededeling:

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

09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref
12.30-14.30 uur: Hapert, Den Tref
Nieuwjaarsreceptie OVB

08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

2e Zondag door het Jaar
Zondag 16 januari

Sjaan Boerenkamp

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

- De actie Kerkbalans begint op 15 januari.
Het is een belangrijke wervingsactie voor
de parochie. De klokken in de dorpen zullen
om 12.00 uur (na het angelus) 5 minuten luiden. Bedankt voor uw steun!
- Op 19 januari, om 19.30 uur, is er een bijeenkomst in Den Aord in Casteren. Die gaat
over de inrichting en aankleding van het
kerkhof van Casteren.

Rondweg 26 Bladel
Areven 4 Eersel
0497-383193
www.berkenloonen.nl
facebook.com/berkenloonen
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Te mogen leven is bijzonder
Het lijkt zo gewoon
Maar ‘t is een wonder
Tot het einde toe zelfstandig, het leven in de hand houdend,
is rustig ingeslapen onze broer en oom

Frans van Limpt
Franciscus Petrus Engelbertus
Hij overleed in Eersel op 3 januari 2022 op 75-jarige leeftijd.
Frans was jarenlang leider en hoofdleider bij Jong Nederland in Reusel.
Broers en Zussen van Limpt & partners
Neven en Nichten

MAANDAG
17 JANUARI
T/M
VRIJDAG
21 JANUARI

AGENDA
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

Dinsdag:

07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname

Woensdag:

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

Vrijdag:

07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname

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

De crematie heeft, vanwege de huidige maatregelen,
in besloten kring plaats gevonden.

Voor meer informatie kunt u ook
onze websites bezoeken

Correspondentieadres: Klein Brabant 57, 5262 RM Vught

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

Volledig gericht op uw laatste wens

Voor altijd in ons hart

Theo Jansen
30 mei 1959 - 8 december 2021
Hartelijk dank voor de vele kaarten, appjes,
mailtjes en bloemen, die wij mochten
ontvangen bij het veel te vroege afscheid van
Theo. Het heeft ons goed gedaan.
Corrie
Bart en Miriam, Guus,
Saskia en Lars

Lizet van Hove | 06-53347288 (24 uur)
Dorpstraat 25A - 5575 AE Luyksgestel

www.uitvaartbegeleiding-kempenland.nl

♥

Nieuwstraat 6B, 5527 AT Hapert

Gewoon maar toch bijzonder
Wat gaan we jou missen

Op 9 december 2021 hebben wij afscheid genomen van

DANKBETUIGING
Hierbij willen wij iedereen bedanken, voor de enorme steun,
kaartjes en bloemen, die wij hebben ontvangen na het overlijden van
mijn lieve vrouw, onze moeder en (super)oma

Graag willen wij iedereen bedanken voor de enorme steun,
de vele kaartjes en bloemen die we hebben mogen ontvangen
na het overlijden van Ad, ons pap en opa Adje.

Sjaan Coolen-Bruurs
Thea
Speciale dank aan Dr. Hendrikx, Dr. Vermeulen,
Zuidzorg afd. Reusel en buurtgenoten.

Ester en Kees
Maite, Iker
Ilse en Edo
Job, Sam

Koos Coolen
Kinderen en (achter)kleinkinderen

Wij verwerken
de as of vingerafdruk
van uw dierbare
in een sieraad
voor een
blijvende herinnering.

Een mooi
afscheid
versterkt
de herinnering
Susanne Groeneveld
uitvaartbegeleiding
Bladel

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36
www.edelsmidsebladel.nl

06- 33702021
www.
susannegroeneveld.nl

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.

T e l . 0 13 - 50 5 25 8 0
Beekseweg 10 A ■ 5087 KB Diessen
www.vanhamond-uitvaart.nl
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ONLiNE

www.piusx-college.nl

25
januari

OPEN
(t)HUIS

19.00 uur

maak kennis met het
Pius X-College

360º
ho

o l!

tour

K ij k r o n d s c
in onze

GROEP 7/8

Alles
over onze
brugklas
en meer…

5

februari
19.00 uur

Onze muzikale
talenten
ON STAGE!
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