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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Net voor aanvang van het Taal-
café van maandag 7 februari, werd in Bladel 
een prachtig kookboek met de naam ‘De 
Smaken van Thuis’ gepresenteerd. Met 
recepten uit alle windstreken van de we-
reld, net zoals de inwoners van Bladel en 
Reusel-De Mierden. Familierecepten om je 
vingers bij af te likken en vooral om sámen 
te koken en te eten.

Recepten bundelen
Het begon in 2019 toen Bibliotheek de Kem-
pen een oproep deed om familierecepten 
op te sturen. Deze zouden op de website 
geplaatst worden en voor iedereen in te zien 
zijn. Ivonne Megens van WelCordaat vertelt: 
“Daar werd niet echt heel veel op gereageerd 
maar toen was er bij mij wel een zaadje ge-
plant. Het leek me een ontzettend leuk idee 
om recepten te bundelen. De insteek was snel 
verzonnen: deelnemers van het Taalcafé, die 
hun favoriete gerechten of hun traditionele 
recepten zouden delen. Eén oproepje was 

meer dan voldoende; mijn mailbox ontplofte. 
Samen met een collega heb ik de recepten 
opgemaakt en daarvan is nu dit boek uitge-
geven. Ik ben echt supertrots op het resul-
taat.”

Samenspraak 
De Taalcafés worden gecoördineerd door 
Dolly van Rossem van Samenspraak de Kem-
pen. Volgens Ivonne is Dolly de drijvende 
kracht maar zelf blijft ze liever op de achter-
grond. “Het gaat niet om mij”, vindt ze. Feit 
is wel dat zij mensen weet te motiveren zich 
in te zetten als taalcoach om mensen die 
onze taal nog niet machtig zijn te begeleiden. 
“Nederlands is een pittige taal”, weet ze. “De 
taal verstaan en al luisterend begrijpen is 
voor veel mensen nog wel te doen, spreken 
is al moeilijker, net als schrijven. Onze vrijwil-
ligers zetten zich met hart en ziel in om de 
anderstaligen te ondersteunen. In de biblio-
theken waar de taalcafés plaatsvinden, staan 
kasten met materialen die kunnen helpen bij 
het aanleren van taal. Het begint met een 
enkel woordje; zinnen en grammatica komt 

pas veel later.” Deelnemers aan de taalcafés 
zijn niet alleen statushouders maar ook expats 
of arbeidsmigranten. Overkoepelend geldt 
dat er voor de deelnemers noodzaak is de Ne-
derlandse taal snel onder de knie te krijgen.

Match 
Het is Dolly’s taak om de matches te maken 
tussen de coaches en de mensen die de 
taal nog moeten leren. “De ervaring is dat 
je makkelijker leert als je een klik hebt met 
een coach. Sommige coaches begeleiden 
een heel gezin, vaker is de begeleiding één 
op één. Een aantal anderstaligen heeft een 
al een keurige basis van de Nederlandse taal 
maar zoekt verdieping, bijvoorbeeld voor het 
behalen van het rijbewijs. Dat is voor een 
18-jarige met Nederlands als moedertaal al 
lastig genoeg, laat staan als je de taal niet 
perfect spreekt. Van de coaches vragen we 
veel geduld, naast een goede kennis van de 
Nederlandse taal en interesse voor andere 
culturen. 

Recepten uit onder andere Brazilië, Korea, China, Bulgarije, Syrië, Oekraïne en jawel, Nederland. Tahin Mae Khudar uit Irak of Itak Gurgur uit Indonesië. Muhamarra uit 
Libanon of Pryaniki uit Rusland: waarschijnlijk allemaal dingen die je niet eerder at maar waarbij je je vingers aflikt. Sol uit Korea prijst zijn pittige Koreaanse kip van harte aan. 
V.l.n.r. Ivonne Megens, Sol, Kylee en wethouders Davy Jansen (Bladel) en Maarten Maas (Reusel-De Mierden).
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Persoonlijk & zorg op maat.
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Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

 T : 06 2540 6262
 E : info@pedicurehuysbladel.nl
 W : www.pedicurehuysbladel.nl
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pedicure
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(Marktonderzoek)

1.000 brieven versturen?
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snelbrievenversturen@gmail.com
Vanaf €50

en ik zorg er voor
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Snel leverbaar
Ook online!

Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.

Zelf monteren.
Meer info in de winkel.

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

140x200 649 + 2 gratis hoofdkussens t.w.v. 49,95 p.st.
160x200 699 + 2 gratis hoofdkussens t.w.v. 49,95 p.st.

In- en uitstapverlichting 129,95 nu 59,95
Nachtlampjes 139,95 nu 59,95
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JONG & OUD

HAPERT - Het nieuwe mantelzorgcafé 
van Hapert gaat van start! Op maandag 
7 maart starten Carol Iding, Lonneke Ko-
nings, Marjo Leijten en Eva Delissen de 
eerste mantelzorgbijeenkomst voor alle 
mantelzorgers die een binding hebben met 
Hapert. 

Een plek waar mantelzorgers hun ervaringen 
en verhalen kunnen delen, vragen kunnen 
stellen en informatie kunnen ontvangen. 

Zorgt u voor iemand in Hapert, kent u iemand 
die zorg ontvangt van de Zorgboerderij of 
woont u zelf in Hapert en bent u mantelzor-
ger? Dan is deze maandelijks terugkerende 
bijeenkomst wellicht iets voor u. Mocht u in-
teresse hebben om hierbij aan te sluiten kunt 
u zich aanmelden door uw naam, adres, te-
lefoonnummer en eventueel bijzonderheden 
te sturen naar info@kloostertuin-hapert.nl en 
steunpunt Stichting de Kloostertuin, Kerk-
straat 21, 5527 EE Hapert.

De eerste bijeenkomst vindt plaats op maan-
dag 7 maart, om 14.00 uur, in Steunpunt Stich-
ting de Kloostertuin, Kerkstraat 21 in Hapert. 
Wij hopen u daar te ontmoeten!

Maandag 7 maart 
start mantel-
zorgcafé Hapert
Voor alle mantelzorgers die een 
binding hebben met Hapert

EERSEL - Wil jij ook jouw grote liefde op 
een leuke manier verrassen? Of heb je een 
stille liefde die een speciaal cadeau ver-
dient? Het Kempenmuseum denkt met je 
mee en heeft een heus Valentijnsslökske te 
koop, met de tekst: ‘‘k zie uew gère. Mag ik 
uew houwuh?’ Om samen heerlijk, roman-
tisch van te nippen.

Ook zijn er speciale bierpakketten samenge-
steld om samen van te genieten. Al dit lekkers 
is te koop bij Jumbo Eersel, Visit Eersel en in 
het winkeltje van Kempenmuseum De Acht 
Zaligheden aan de Kapelweg 2 in Eersel. Na-
mens alle vrijwilligers bedankt voor uw steun.

www.achtzaligheden.nl

Valentijnsdag bij het 
Kempenmuseum

Wanneer is er spra-
ke van grensover-
schrijdend gedrag? 
En waarom doe je 
er verstandig aan 
hier aandacht aan 

te besteden als vereniging? Dat zijn de 
twee hoofdvragen waar tijdens de verdie-
pingscursus grensoverschrijdend gedrag 
de focus op ligt. De cursus voor vrijwilli-
gers van verenigingen in de Kempen gaat 
op 15 februari van start.

Voorbeelden van grensoverschrijdend ge-
drag zijn schelden, pesten, onredelijke ver-
wachtingen/eisen, bedreiging, geweld en 
lichamelijk of geestelijk misbruik. Grensover-
schrijdend gedrag heeft een enorm nega-

tieve impact op individuen en de vereniging 
als geheel. Maar welke afspraken maak je en 
hoe leef je ze na? Hoe spreek je elkaar op een 
positieve en respectvolle manier aan? En wat 
doe je als er iets gebeurt waarover je het niet 
eerder hebt gehad? Waar kun je hulp krijgen?

Nog een enkele plek vrij!
Er zijn veel aanmeldingen binnengekomen 
voor de cursus. Vanwege de coronamaatre-
gelen en de nieuwe data kan het echter zo 
zijn dat deelnemers zich afmelden. Dan komt 
er een enkele plek vrij. Wil je er bij zijn? Meld 
je dan aan via k.soontiens@reuseldemierden.
nl. Als de module vol zit, kom je op een wacht-
lijst. Meer informatie over de cursus vind je op 

www.kempenbranie.nl

Enkele plek vrij voor cursus 
grensoverschrijdend gedrag

Ken je iemand die problemen heeft of ver-
ward gedrag vertoont en zelf geen hulp 
vraagt? Of veroorzaakt iemand overlast 
en vermoed je dat er meer aan de hand is? 
Maak je je (ernstige) zorgen over iemand? 
Meld het via www.melduwzorgen.nl of 
088-0031101. 

Wat gebeurt er met je melding?
GGD Brabant-Zuidoost voert het meldpunt 

uit in opdracht van de gemeente. Het meld-
punt is voor inwoners en professionals. Bij 
een online melding belt de GGD je dezelfde 
dag terug. Ook nemen zij contact op met de 
persoon waar de melding over gaat. De GGD 
onderzoekt of er zorg nodig is. Daarbij werken 
zij samen met politie, het zorgnetwerk in de 
buurt, Loket van A tot Z en ggz-instellingen. 
De GGD bekijkt waar nodig de mogelijkheden 
voor vrijwillige zorg. Als dit niet lukt, onderzoe-
ken ze de mogelijkheid tot verplichte zorg. 

Het Meldpunt Bijzondere zorg vervangt het 
Meldpunt Wet verplichte ggz en het Meld-
punt Zorgwekkend Gedrag, die werden uit-
gevoerd door de afdeling Maatschappelijke 
Dienstverlening van de Samenwerking Kem-
pengemeenten.

Maak je je zorgen over iemand?
Meldpunt Bijzondere zorg
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Op dit moment zijn we nog op zoek naar 
mannelijke coaches; voor sommige man-
nen uit bepaalde landen is het lastig om een 
vrouwelijke coach te hebben. Ze voelen zich 
fijner bij een man en omgekeerd geldt het-
zelfde, sommige vrouwen praten liever met 
een vrouw. Daarbij heb je vaak meer om over 
te praten met mensen van hetzelfde geslacht. 
Als je interesse hebt om coach te worden, 
meld je dan vooral aan.”

Praten over eten
Een mooi hulpmiddel bij het aanleren van de 
Nederlandse taal, zou dit kookboek kunnen 
zijn. “Wat verbindt nu beter dan samen eten 
of samen praten over eten?” vinden Dolly 
en Ivonne. “Als je trots bent op een gerecht, 
als je herinneringen hebt aan smaken, als je 
daarmee kunt vertellen over je thuisland, dan 
is zo’n boek een prachtige gelegenheid om 
te praten.” Ivonne droomt verder: “Ik zie een 
mooi vervolg voor me: een kookclub waar 
mensen uit andere culturen samen koken en 
samen eten of een foodmarket waar ieder-
een kan komen proeven. Dat is er nu nog niet 
maar wie weet wat de toekomst brengt.” 

All over the world
Recepten uit onder andere Brazilië, Korea, 
China, Bulgarije, Syrië, Oekraïne en jawel 
Nederland. Tahin Mae Khudar uit Irak of Itak 
Gurgur uit Indonesië. Muhamarra uit Libanon 
of Pryaniki uit Rusland: waarschijnlijk alle-
maal dingen die je niet eerder at maar waar-

bij je je vingers 
aflikt. Sol uit 
Korea prijst 
zijn pittige Ko-
reaanse kip van 
harte aan en 
Kylee uit de Fili-
pijnen krijgt geen 
genoeg van Kip 
Afritada. Teveel 
gerechten om op 
te noemen en die 
één ding gemeen 
hebben: ze zijn door 
iedereen te bereiden 
en de ingrediënten 
zijn over het alge-
meen goed verkrijg-
baar in Nederland. 

Eerste exemplaar
De eerste exemplaren 
van ‘De smaken van 
thuis’ werd aangeboden 
aan de wethouders Maarten Maas van 
Reusel-De Mierden en Davy Jansen van 
Bladel. Met grote belangstelling bladerden ze 
door het boek. “Hà, poff ertjes, die kan ik al 
maken”, was de eerste reactie van wethouder 
Jansen om vervolgens toe te zeggen de an-
dere gerechten ook te gaan proberen.” Maar-
ten Maas zag een kooksessie ook wel zitten: 
“Ik hou van koken en van lekker eten en ik 
denk dat dit boek mij erg goed gaat bevallen. 
Ik wens iedereen die een recept uit dit boek 
gaat koken, alvast smakelijk eten.” Het kook-
boek is in eerste instantie alleen bedoeld om 

uit te delen onder de taalcoaches en de deel-
nemers aan het taalcafé. Het is echter niet 
uitgesloten dat – bij gebleken belangstelling – 
er een herdruk voor de verkoop komt. Ivonne: 
“De bedoeling is dat we het boek gebruiken 

om elkaar beter te leren kennen, om mooie 
onderwerpen te hebben om over te praten. 
Een laagdrempelige manier om de Neder-
landse taal beter te leren kennen maar zéker 
ook om cultuur uit te wisselen.”

DE SMAKEN VAN THUIS
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IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:

Babi Pangang + 4 mini loempia’s
+ Koe Lo Kai (kip) + 2 stokjes saté

Indien er wijzigingen hieraan worden aangebracht op uw verzoek,
kan dit tot een andere prijs leiden.

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!
€ 16,50

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

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

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

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

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

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO
  1  t/m 4 jaar    €    6,60   €    7,20
  5  t/m 11 jaar    €  15,40   €  18,50
12  t/m  64 jaar    €  25,90   €  31,70
65 +    €  24,90   €  28,70

WWW.BOEMERANGCLUB.NL

De Boemerang is een 
kleine caravan & camperclub 

die in groepsverband 
(verre) reizen organiseert. 

Samen reizen geeft een veilig 
gevoel en vooral veel gezelligheid. 

Alle reizen zijn voor de leden en 
door de leden, waardoor de 

kosten laag en betaalbaar blijven.

Kijk op de site voor meer informatie!

Kwaliteits wijn uit 
Zuid-Frankrijk, 

Samengesteld door ons. 
De ideale wijn voor alle 

dag.

Kwaliteits wijn uit 
Zuid-Frankrijk, 

Samengesteld door ons. 
De ideale wijn voor alle 

dag.
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Voor iedereen een plekje in de keuken

Ook binnen jouw budget 
een extra groot werkblad

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

REUSEL - Het weer bijna zover: carnaval 
2022! Vanwege de coronaperikelen is er 
dit jaar een andere invulling aan de carna-
valsviering op basisschool de Leilinde.

Wegens doorslaand succes spelen we de 
Masked Hosser gewoon nog een keer. Tien 
gemaskerde kandidaten strijden om de winst 
in verschillende rondes. De kandidaten hos-
sen, worden geïnterviewd en uiteindelijk wor-
den ze ontmaskerd. Na iedere ronde maken 
de leerlingen een keuze. De meest favoriete 
Masked Hosser gaat door en helaas valt er 
ook steeds eentje af. Wie wordt dit jaar de 
Masked Hosser van de Leilinde?

Carnaval op BS de Leilinde
Met een andere invulling: Masked Hosser

BLADEL – Eindelijk! 
Het ziet ernaar uit dat 
we weer evenementen 
kunnen organiseren in 
Podium10. De eerste 
namen staan alweer 
in de agenda en wij 
kijken uit naar alles 
wat nog komen gaat. 

Naast alle optredens en evenementen, die 
we hopelijk weer zoals het vroeger was 
mogen beleven, is het dit jaar ook reden 
voor feest. Zo mogen wij met trots mede-
delen dat Podium10 dit jaar haar 12,5 jarig 
jubileum mag gaan vieren. Kortom, een 
jaar waarin veel staat te gebeuren!

26 maart: Route Return
Op zaterdag 26 maart ontvangen wij Major 
Return en Route 66 in Podium10. De plek 
waar de mannen van Major Return voor het 
eerst in 2017 samenkwamen. Major Return 
zal deze avond vullen met muziek van John 
Mayer en zijn voorbeelden. Route 66 is al 
meer dan 25 jaar verantwoordelijk voor het 
brengen van classic rock en de Nederbeat 
van de 60’s & 70’s. Hits van onder andere The 

Beatles, Sandy Coast en meer, zullen deze 
avond voorbij komen.

2 april: Rammstein tribute von Bückstabü
De band Bückstabü is een meer dan indruk-
wekkende tribute band geïnspireerd door de 
legendarische band Rammstein. Bückstabü 
zal op 2 april alles in de strijd gooien voor een 
echt authentiek Rammstein gevoel. Het op-
treden zal dan ook niet Feuer Frei zijn.

9 april: Dance Classics
Na een afwezigheid van twee jaar is het op 
9 april 2022 weer tijd voor Dance Classics in 
Podium10. Deze avond gaan we terug in de 
tijd naar de beste classics uit de jaren ‘80, ‘90 
en ‘00. Weet jij nog hoe het er aan toe ging 
op de (verlichte) dansvloer? En luister jij van-
daag de dag nog al te graag naar de classics 
van toen? Trek dan je beste dansschoenen 
aan en herbeleef de tijden van toen onder 
leiding van DJ duo Jan Maas en Lau Daniels.

Voor tickets van de bovenstaande evene-
menten kun je terecht op 

www.podium10.nl/agenda

Agenda stroomt weer vol bij Podium10

VERMAKELIJK
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Het zal lezeressen wellicht verbazen: ook 
wij mannen hebben het soms over ons 
gewicht. Coronakilo’s en zo, dat werk.  
Natuurlijk hebben wij dan de neiging om 
dit wetenschappelijk te benaderen. Zo 
vroeg één van de mannen van ons feest-
bandje zich af, hoe het toch kwam dat hij  
’s ochtends altijd een kilo minder woog dan 
’s avonds. 

Zoveel zweette hij toch niet in bed? Nou, 
dat valt te bezien. Naar het schijnt, belandt 
er gedurende de nacht een flinke hoeveel-
heid vocht in dekbed en matras, zelfs als 
je niet heel erg zweet. En uiteraard wordt 
dat in kleffe, klamme zomernachten alleen 
maar meer.

Maar er is nog een tweede effect, opperde 
ik: het feit dat onze ademhaling en stofwis-
seling ’s nachts gewoon doorgaan. Interes-
santer bovendien, want je kunt er lekker 
aan rekenen (trouwe lezers weten dat ik 
het dan al gauw interessanter vind). Zoals 
vaker zei toen iemand “Ik voel een column 
aankomen!” – inderdaad, bij dezen. 

Een sommetje. Als ik het zo eventjes een-
voudig opmeet, doe ik ongeveer 5 tellen 
over een rustige ademhaling. En ik denk 
dat ik per keer ongeveer een liter in- en 
uitadem. In een nacht van 8 uur wordt 
er dan 8*3600/5 = 5760 liter lucht in- en  
uitgeademd. Laten we dat afronden op 
6000 liter.
 
Ingeademde lucht bevat 20 volume- 
procent zuurstof; uitgeademde lucht nog  
16 vol. %. Het verschil van 4% (dat is dan 
240 liter pure zuurstof per nacht) wordt 
omgezet in 4% kooldioxide (wat ook 240 
liter, is volgens de wet van Avogadro).  
En dat is zwaarder: CO2 weegt 44 gram 
per mol, zuurstof slechts 32. Daar zit een 
afslankmechanisme in! 

Maar hoeveel is dat in een nacht? De  
ingeademde 240 liter zuurstof weegt 0,3 

kilo (berekend met de ideale gaswet). Dat 
wordt omgezet in 44/32 keer zoveel kool-
dioxide, dus 0,42 kilo. Het verschil, 0,12 kilo 
per nacht, wordt aan je lichaam onttrokken. 
Maar dat onsje is aanzienlijk minder dan de 
kilo die we zoeken! Waar zit het verschil?

Dan komen we toch terug op het vocht. 
Want hoewel het lijkt dat ons lichaam dom-
weg O2 vervangt door CO2,  is het feitelijk 
iets ingewikkelder, via de omzetting van 
suikers. Glucose wordt omgezet volgens 
C6H12O6 + 6 O2 → 6 CO2 + 6 H2O. Elk mo-
lecuul glucose reageert met 6 moleculen 
zuurstof tot 6 water- en 6 kooldioxide- 
moleculen.  

De ontstane watermoleculen wegen 18 
gram per mol en worden ook uitgeademd. 
Daarom is bovenstaande verhouding niet 
44/32, maar (44+18)/32. Dus 0,3 kilo zuur-
stof per nacht produceert 0,58 kilo CO2 
plus water. Dat is al 0,28 kilo meer dan er 
wordt ingeademd. Dat komt dichter in de 
buurt, maar is nog steeds best ver weg van 
de kilo die we zoeken. 

Zoals het in de natuurkunde betaamt, moet 
er nu een foutenanalyse volgen. Misschien 
heb ik de hoeveelheid ingeademde lucht 
per ademhaling onderschat? Even spoor-
zoeken op internet leert dat het eerder 
omgekeerd is. Het zgn. ‘minuutvolume’ 
is typisch 6 liter. Met mijn 5 seconden en  
1 liter per keer, zat ik op 12 liter per minuut. 
In werkelijkheid is de hoeveelheid in- en 
uitgeademde lucht een factor 2 kleiner; de 
0,28 kilo wordt dan 0,14. 

Ik voel toch nattigheid… Want hoewel ik 
zelf het stofwisselingseffect interessanter  
vond, zijn we na deze omweg weer terug 
bij vochtverlies als gevolg van zweet  
(of een onbewust nachtelijk toiletbezoek) 
als oorzaak van die hele kilo gewichtsver-
lies. Maar dat geeft niks, want we hebben 
weer iets geleerd. En dat is altijd fijn. Toch?

Nattigheid

column

EERSEL – Het Kempenmuseum is weer 
open! Met een reuze interessante tentoon-
stelling hopen wij je weer te mogen ont-
vangen. Mede door het thuisonderwijs de 
afgelopen periode hebben veel ouders er-
varen hoe anders het onderwijs nu is dan 
in hun tijd. Voor grootouders en overgroot-
ouders zijn de verschillen vanzelfsprekend 
nog groter.

Elke generatie heeft haar eigen ideeën, nor-
men en waarden. Hierdoor kunnen die tel-
kens ontwikkelen en vernieuwen. In het on-
derwijs worden deze veranderingen door de 
tijd weerspiegeld. 

De tentoonstelling die momenteel in het 
Kempenmuseum in Eersel is te bezichtigen 
geeft aan de hand van 7 generaties een door-
kijk in de ontwikkeling van het basisonder-
wijs in de Kempen gedurende de laatste 120 
jaar. Ze laat beleven hoe het onderwijs was 
en is; van lei en griffel tot iPad en van niets 
te zeggen hebben als kind vroeger tot heel 

veel te zeggen hebben nu. De ontwikkelingen 
op het gebied van schoolkeuze, sociaal-emo-
tionele ontwikkeling, godsdienstonderwijs en 
medezeggenschap komen ook aan bod. Die 
worden onder meer inzichtelijk gemaakt door 
rapporten en portfolio’s door de tijd heen en 
interviews met Kempenaren van verschillen-
de generaties.

Behalve de grote herkenbaarheid binnen de 
eigen generatie is het doel om generaties 
met elkaar in gesprek te brengen over de ver-
schillen in het onderwijs en de invloed die dat 
op ieders leven heeft gehad. Want wat zijn  
eigenlijk de gevolgen van het onderwijs dat je 
genoten hebt?

Nu te zien en te beleven in Kempenmuseum 
De Acht Zaligheden aan de Kapelweg 2 in 
Eersel. Kijk voor meer informatie op

www.achtzaligheden.nl

De tijd zal het leren... 
in het Kempenmuseum
7 generaties basisonderwijs in de Kempen

Op woensdag 16 
maart 2022 zijn 
er gemeente-
raadsverkiezin-
gen. Jij gaat toch 
ook stemmen? 
Dan is het han-

dig om te weten wanneer en waar dit kan. 

Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen kan 
iedereen vervroegd stemmen op maandag 
14 en dinsdag 15 maart. Het maakt niet uit in 
welke stemlocatie je stemt, als het maar bin-
nen de gemeente Eersel is. 

Wil je de locaties op de kaart bekijken, kijk 
dan op: waarismijnstemlokaal.nl/s/Eersel 

Stemlocaties maandag 14 maart: 
- Gemeenschapshuis De Muzenval in Eersel
- Gemeenschapshuis De Rosdoek in Wintelre

Stemlocaties dinsdag 15 maart:
- Gemeenschapshuis De Muzenval in Eersel
- Gemeenschapshuis D’n Boogerd in Vessem

Stemlocaties woensdag 16 maart:
- Gemeenschapshuis De Muzenval (Eersel)
-  Sporthal De kraanvogel (nieuwe locatie i.p.v. 

basisschool Wereldwijs in Eersel)
- Tennisvereniging Eresloch (Eersel)
- Ontmoetingscentrum ’t Stökske (Eersel)
- Gemeenschapshuis De Smis (Duizel)
- Gemeenschapshuis De Leenhoef (Knegsel)
- Gemeenschapshuis De Rosdoek (Wintelre)
- Gemeenschapshuis De Höllekes ( Steensel
- Gemeenschapshuis D’n Boogerd (Vessem)

Alle stembureaus zijn geopend van 07.30 tot 
21.00 uur en worden ingericht volgens de co-
ronarichtlijnen. Meer hierover zie: 

www.elkestemtelt.nl
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Bladel is mijn thuis. Ik voel me betrokken 
bij de gemeenschap. Het is belangrijk dat 
onze gemeente een fijne woonomgeving 
blijft. We moeten het mét elkaar doen; 
inwoners, ondernemers, verenigingen 
en andere instanties. Zo blijft Bladel een 
fijne plek.

Maar samen leven doe je niet alleen. Ik 
wil mij daarom graag blijven inzetten om 
samen met alle inwoners, ondernemers 
en organisaties uit de gemeente Bladel op 
een toegankelijke en oplossingsgerichte  
manier mooie resultaten neer te zetten. 

Signaalfunctie binnen de gemeente 
Inwoners die politiek actief zijn, hebben 
geen tijd om stil te zitten. Als Raadslid en 
politiek actieve inwoner, heb je namelijk 

ook heel nadrukkelijk een volksvertegenwoordigende rol. Een signaalfunctie is hierbij erg 
belangrijk. Die gaat wat mij betreft verder dan de formele vergadermomenten en debatten 
die voorafgaan aan besluitvorming. Midden in de samenleving staan, is daarbij essentieel. 
De inbreng vanuit verschillende invalshoeken vormt altijd het fundament op basis waar-
van je als volksvertegenwoordiger het beleid maakt en besluiten neemt in het algemeen 
belang.

Laagdrempelig en bereikbaar 
Voor mij betekent dat, dat je laagdrempelig bereikbaar bent. Hiermee bedoel ik dat je 
concreet en constructief meedenkt in oplossingsrichtingen, zorgvuldig onderzoekt, de tijd 
neemt voor overleg en waar nodig een verwijzende rol vervult. Het moet niet alleen gericht 
zijn op de nabije toekomst, maar ook op de lange termijn met behoud van de menselijke 
maat. 

Politiek, de inzet voor de publieke zaak, eindigt niet bij het verlaten van de raadszaal of 
fractiekamer. Het gaat namelijk altijd om inwoners, ondernemers voor wie je, en vereni-
gingen en organisaties waarvoor je betekenisvol wil zijn. Niet alleen als het goed gaat, 
maar juist ook als het tegenzit moet je zichtbaar aanwezig zijn. Je moet actief op het juiste 
moment aan de slag gaan om gezamenlijk zaken te verbeteren op basis van signalen die 
vanuit de gemeente komen. Bewust lokaal winkelen, ondersteuning bieden bij zorg en 
welzijnsvragen binnen het brede sociaal domein, bijdragen aan een goed leef- en onder-
nemersklimaat zijn daar voorbeelden van.  

Zorg en welzijn dichtbij 
In de afgelopen periode zijn er verschillende mooie initiatieven ontstaan zoals Huize 
Moors. De ontwikkeling van deze bijzonder fraaie zorglocatie heb ik van dichtbij mogen 
ervaren. Huize Moors is opnieuw een resultaat van krachtige interdisciplinaire samenwer-
king tussen verschillende organisaties, ondernemers, vrijwilligers, mantelzorgers en zorg-
professionals die van deze locatie een echt warm (t)huis hebben gemaakt.   

De gemeente Bladel is een leefomgeving waarin we gezamenlijk niet alleen werken aan 
de toekomst, maar waarin we tevens gericht aandacht hebben voor het behoud van de 
rijke historie van onze gemeente. Denk hierbij aan het Gindrahuis en de geschiedenis van  
Mie Moors als ondernemende koopvrouw. 

Een gemeente vorm je samen, dit is niet statisch maar dynamisch van aard. Actief zijn 
voor en vooral samen met mensen, resultaten bereiken door samenwerking, geeft mij de 
energie die mij dagelijks tot in mijn tenen motiveert om mij (politiek) te blijven inzetten 
voor de gemeente.  

Maarten Rietveld
Bladel Transparant

INFORMATIEF

Webinar Erfrecht en levenstestament
Woensdag 23 februari | 20.30 - 21.15 uur

‘Graag vertellen wij u alles over 
 erfrecht en levenstestament.’

Bent u erbij?
U kunt zich tot en met 22 februari 
aanmelden via dela.nl/webinar23feb

In een testament regelt u wat er later met uw geld en 
spullen gebeurt. Maar hoe werkt erfrecht precies? En weet u 
wat een levenstestament inhoudt en waarom het belangrijk 
is om er een op te stellen? Een van de redenen kan zijn dat 
u ook goed voor uw partner, kinderen en andere dierbaren 
wilt zorgen als u dat zelf niet meer kunt. Bijvoorbeeld bij 
ziekte. Marloes Verdonschot, uitvaartverzorger in de regio 

Kempenland nodigt u van harte uit voor een webinar over dit onderwerp. 
De juristen van onze DELA VoorelkaarDesk beantwoorden graag al uw vragen.

Datum: woensdag 23 februari | 20.30 - 21.15 uur
Deelname: gratis
Informatie: events@dela.org
Plaats: online; u krijgt een link via e-mail

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

KEMPEN - Op maandag 14 en 21 februari, 
van 14.00 tot 15.00 uur, kun je tijdens online 
bijeenkomsten bij Bibliotheek de Kempen 
kennismaken met creatief schrijven. 

Ontdek creatief schrijven
Lezen is leuk. Maar zelf een verhaal creëren is 
minstens zo leuk. Bij Bibliotheek de Kempen 
kun je gratis online kennismaken met crea-
tief schrijven. Je maakt leuke, afwisselende 
en uitdagende opdrachten. Soms doe je dat 
samen met de andere deelnemers, soms doe 
je dat alleen.

De bijeenkomsten zijn laagdrempelig, het 
plezier in schrijven is het belangrijkst. Verha-
len mogen gedeeld worden, maar het hoeft 
niet. Iedereen mag aansluiten. Schrijfervaring 
is niet nodig. Er zijn twee bijeenkomsten op 
14 en 21 februari. Je kunt voor aanmelden voor 
alle bijeenkomsten of voor één datum.

De sessies zijn online te volgen, er zijn geen 
kosten aan verbonden. Het wordt gegeven 
via het platform Zoom. Bij aanmelding ont-
vang je op de dag zelf een aanmeldlink vanuit 
de Bibliotheek en bijgevoegd een instructie 
rondom het gebruik van Zoom. Aanmelden 
kan tot 3 uur voor aanvang van de activiteit.
Let op, soms komt deze mail in je spam/on-
gewenste e-mail terecht. Houd deze ook in 
de gaten! Reserveren kan via de agenda van 

www.bibliotheekdekempen.nl

Online bijeenkomst creatief schrijven 
bij Bibliotheek de Kempen
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OPEN DAG 20 FEBRUARI
10.00-14.00

derooipannen.nl
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CDA Bladel 
inhoudelijk 
Week 1 thema Duurzaamheid en thema Economie

Duurzaamheid
De economie trekt aan, de energiebehoefte 
neemt toe en als we niet oppassen raken de 
klimaatdoelstellingen verder uit het zicht. Het 
wordt tijd om echte stappen te zetten! 

De gemeente Bladel heeft zich als doel ge-
steld om vóór het jaar 2030 de uitstoot van 
CO2 met 49% te verminderen ten opzichte 
van 1990.

CDA Bladel wil dat de gemeente hiervoor het 
goede voorbeeld geeft met het verduurza-
men van de gemeentelijke gebouwen, eco-
logisch groenbeheer en circulaire economie. 
Ook bedrijven en bewoners moeten gestimu-
leerd worden om stappen te zetten richting 
een energieneutrale en circulaire economie. 
CDA Bladel is daarom voorstander van sub-
sidieregelingen om zoveel mogelijk daken vol 
te leggen met zonnepanelen. CDA Bladel wil 
het energieneutraal en gasloos (ver)bouwen 
stimuleren en tevens inzetten op onderzoek 
naar productie en opslag van groene energie 
in de vorm van groene waterstof. Daarbij wel 
steeds in het oog houdend dat de energiere-
kening voor inwoners betaalbaar blijft. Indien 
blijkt dat het doel van 49% CO2-reductie niet 
wordt gehaald met bovenstaande maatrege-
len dan moet er serieus gekeken worden naar 
vormen van grootschalige energieopwek-
king. Inwonersparticipatie en draagvlak zijn 
daarbij voor CDA Bladel zeer belangrijk. CDA 

Bladel wil niet niks doen; energieproblemen 
mogen we niet doorschuiven naar de volgen-
de generatie!

Economie
Bladel heeft een sterke economie. We heb-
ben sterke troeven in handen: familiebedrij-
ven, een gezond ondernemersklimaat, toe-
ristische trekkers, mooie bedrijventerreinen, 
centrumwinkelgebieden met regionale aan-
trekkingskracht, gratis parkeren voor fiets 
en auto. Deze uitgangspositie wil het CDA 
Bladel graag behouden en versterken. 

Het bedrijfsleven heeft goed geschoolde 
werknemers nodig. In Bladel is er een goede 
samenwerking tussen bedrijfsleven, scholen 
en de gemeente. Ook dat willen wij graag zo 
houden. Lokaal gewortelde (familie)bedrijven 
moeten groeimogelijkheden blijven houden. 
Daarom zijn wij voor een Kempisch Bedrijven 
Park 2 in de regio. 

In onze gemeente is van oudsher een sterke 
agrarische sector. Er moet de komende jaren 
voldoende perspectief blijven voor gezonde 
agrarische bedrijven. Voor stoppende agrari-
sche bedrijven is flexibiliteit gewenst. Uiter-
aard is de landelijk wet- en regelgeving daar-
bij leidend. 

CDA Bladel wil in het buitengebied graag 
de mooie afwisseling van rust, activiteiten, 
natuur en bedrijvigheid behouden en waar 
mogelijk verbeteren. Dit willen we doen 
door recreatieve activiteiten die er al zijn en 
aanvullingen die passen in de Kempische 
omgeving te versterken en te faciliteren. 
CDA Bladel wil de samenwerking met andere 
Kempengemeenten op toeristisch gebied 
verder intensiveren.

Lees ons hele verkiezingsprogramma op 
www.cdabladel.nl of volg ons op facebook of 
instagram #metelkaarvoorelkaar

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

 Sniederslaan 20a • Bladel • 0497-385633
www.topshopbladel.nl
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KEMPEN - Op dinsdag 22 februari, om 
20.00 uur, organiseert Bibliotheek De 
Kempen een online BoekStart bijeenkomst 
‘Hoor je mij?’. 

‘Hoor je mij?’ is er speciaal voor zwangere 
vrouwen en hun partners. Tijdens deze online 
bijeenkomst leer je veel over de taalontwikke-
ling van je kindje, van foetus tot baby. Je leert 
manieren om een prettig, ontspannen en fijn 
contact op te bouwen met je baby, in de buik 
en ook daarna. Je leert wat het belang is van 
voorlezen, praten en zingen en hoe dit de 
ontwikkeling van je kindje stimuleert. Onze 

BoekStart-coach geeft je praktische tips 
zodat je meteen samen aan de slag kan.

BoekStart is een succesvol leesbevorderings-
programma voor jonge kinderen tussen 0 en 
4 jaar. Het doel van BoekStart is om ouders 
en baby’s intensief met kinderboeken en het 
voorlezen daarvan in aanraking te brengen, 
zodat al op jonge leeftijd de taalontwikkeling 
bevorderd wordt en leesplezier gestimuleerd.

De online lezing wordt gegeven op dinsdag 
22 februari, van 20.00 tot 21.00 uur, via Zoom 
en is gratis bij te wonen. Reserveren kan via 
de agenda van www.bibliotheekdekempen.nl  

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/re-
clame in de gaten.

Online BoekStart bijeenkomst 
‘Hoor je mij?’ bij Bibliotheek de Kempen

INFORMATIEF
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  WIST
     JE 
DAT...?

... we allemaal ongemerkt 
behoorlijk wat insecten 
eten? Dat kan wel oplopen 
tot 500 gram per jaar. Zo 
zitten er gemalen larven 
van de cacaomot in je reep 

chocolade. Daarnaast 
zitten er stukjes insect 
in ander eten. Het is niet 

schadelijk; het zijn 
gewoon extra eiwitten.

INFORMATIEF

HAPERT - Voorzit-
ter Sander van de 
Ven is trots op de 
lijst van de  kan-
didaten voor de 
gemeenteraads-
verkiezingen van 
16 maart. “Het is 
een gezonde mix 

geworden. De afgelopen maanden is al 
duidelijk geworden dat ‘de nieuwe kandi-
daten’ zich goed thuis voelen in de partij. 
Het is altijd een spannend proces maar de 
meer ervaren VHP-ers hebben de nieuwe 
lichting goed opgevangen. Goed voor de 
toekomst van onze partij!”

Sander: “Niet alle kandidaten hebben dezelf-
de ambities. Maar één ambitie hebben ze in 
ieder geval gemeen: ze willen iets betekenen 
voor onze gemeente en zetten zich daar vaak 
al jaren voor in. Daarmee wordt een goede 
VHP-traditie voortgezet: mensen op de lijst 

die zich inzetten voor anderen. Met Wim 
van der Linden hebben we een zeer ervaren 
lijsttrekker en wethouder in ons midden. In 
de vier periodes dat hij als wethouder actief 
was, is hij ook loco-burgemeester geweest. 
Hij kent het klappen van de zweep en is daar-
mee ook een goede coach voor de nieuwe 
kandidaten.

De plaatsen 2, 3 en 4 worden ingenomen 
door de zittende raadsleden: Toon van Dun, 
Helma van de Put en Hans van Munster. 
Op plaats 5 staat de eerste nieuwkomer: 
Cees van de Ven. Cees verhuisde 3½ jaar ge-
leden van Reusel naar Hapert. Hij integreerde 
zeer snel. Hij werd bestuurslid van het GBOH 
(Georganiseerd BurgerOverleg Hapert) en 
voorzitter van Gemeenschapshuis Den Tref. 
In de gemeente Reusel-de Mierden was Cees 
8 jaar gemeenteraadslid en 8 jaar wethouder. 
Op de plekken 6 en 7 staan Corry Stoelinga 
en Twan van Gils.  Ze zijn nu burgerraadslid 
voor onze partij.”

Een mix van jong en (een beetje) oud!
Kandidatenlijst Vrije Hapertse Partij

1 Wim van der Linden
2 Toon van Dun
3 Helma van de Put
4 Hans van Munster
5 Cees van de Ven 
6 Twan van Gils
7 Corry Stoelinga
8 Sander van de Ven
9 Joeri van Limpt

10 Nick Huijbregts
11 Hendrik Mollen
12 Kevin Verdonschot
13 Loek Huijbregts
14 Richard Lepelaars
15 Harm Castelijns
16 Bart Faes
17 Bert Antonius
18 Sabine Rijkers

19 Hendrik Klaassen
20 Frans Smans
21 Philip Spooren
22 Bart Fiers
23 Frans Lodewijks
24 Jan Foolen
25 Harrie Sliepenbeek
26 Johan van de Ven
27 Hanny Mollen

De volledige VHP-kandidatenlijst

Sander van de Ven

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

Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s
BatterijenMarkt 3 • Bladel • T 0497 388 456

www.restaurantnagoya.nl

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

- laatste ronde sale -

van de afgeprijsde prijs OUDE PROVINCIALEWEG 31
HAPERT 0497 - 38 14 33

www.stappaerts-mode.nl

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

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

Op 1 januari 
daagden wij ver-
enigingen uit om 
te komen met 
goede voorne-
mens. Voorne-
mens voor acti-

viteiten die nog wél mogelijk zijn binnen 
de huidige coronamaatregelen. Daar is 
massaal op gereageerd. Van 17 verenigin-
gen hebben we mooie ideeën ontvangen. 
Van speurtochten tot alternatieven voor 
carnaval.

De afgelopen weken zijn deze verenigingen 
allemaal persoonlijk benaderd om hun ideeën 
samen door te nemen. Wij laten jullie natuur-
lijk weten welke leuke activiteiten er allemaal 
georganiseerd gaan worden. Dit doen we 
samen met VisitEersel. Word vervolgd!

Als gemeente hebben wij de beschikking 
over coronagelden. Deze zetten we onder 
andere in om verenigingen en clubs een hart 
onder de riem te steken. Daarnaast willen we 
dit geld ook inzetten voor activiteiten die nog 
wél mogelijk zijn binnen de huidige corona-
maatregelen. De verenigingen konden tot 
en met 21 januari hun voorstel indienen. De 
spelregels waren dat inwoners mee kunnen 
doen, het initiatief coronaproof is en de acti-
viteit in het 1e kwartaal van 2022 wordt geor-
ganiseerd.

Voorzieningen zorgen voor leven, van sport-
park en winkels tot wandelroutes en terras. 
Nu met corona, merken we pas goed wat het 
eff ect is als het er allemaal niet meer is. Dit 
wil niemand. Juist daarom vinden we leef-
baarheid zo belangrijk in Eersel. Samen hou-
den we onze gemeente bruisend. Het is hier 
fijn leven en dat moet vooral zo blijven.

Verenigingen brengen 
glans aan dit nieuwe jaar
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Door André Meijer
ABT

Ik ben een liefhebber van natuur. En wat is 
dan mooier dan natuur brengen waar die 
niet meer is? Dat klinkt misschien vreemd 
voor iemand die installaties in gebouwen 
ontwerpt, maar eigenlijk is dat heel logisch. 
In de natuur is altijd een soort evenwicht. 
Soms wordt dat verstoord, maar het komt 
altijd weer terug. Installaties zorgen vaak 
ook voor evenwicht, ook als er iets is ver-
stoord, iets verloren is gegaan. Als een 
gebouw te koud wordt, zorgen installaties 
weer voor warmte. Waarom zouden we 
het evenwichtsgevoel van de natuur, onze  
omgeving, niet kunnen gebruiken in onze 
gebouwen?

Een natuurlijke balans

Dat is precies de reden dat in het ontwerp voor het nieuwe Den Herd is gekozen voor even-
wicht en balans. Het gebouw verbruikt bijvoorbeeld niet alleen water en elektriciteit, het levert 
ook water en elektriciteit op. In de winter haalt het gebouw de warmte uit de grond en stopt 
koude weer terug, om het in de zomer weer om te draaien. Geen gas meer nodig! En toch  
comfortabel. En op een plek middenin het wat stenige centrum van Bladel, komt een stukje 
natuur terug, op het dak. 

Maar ook in het gebouw is gezocht naar balans.  Aan de ene kant gebruik van wat het gebouw 
zelf kan leveren, opnieuw gebruiken van materialen in het gebouw. Aan de andere kant wat de 
natuur kan leveren, het gebruik van hout in het centrale atrium, de nieuwe panoramazaal en 
het theater.

En het gebouw zelf maakt ook een natuurlijk proces door, het deel dat niet meer voldoet sterft 
af als een dode tak en maakt ruimte voor een nieuwe tak om te groeien, het nieuwe theater en 
het atrium. Samen met het gezonde deel van de boom komt het geheel weer tot bloei. 

Natuur en techniek 
op de grens 

tussen binnen en buiten

Op het dak, de grens tussen binnen en buiten, komen techniek en natuur bij elkaar. Op het 
nieuwe dak, dat de opvallende vorm aan het gebouw geeft vanaf de Markt, komen zonnepane-
len. Hiermee kan het gebouw voor een belangrijk deel zijn eigen stroom opwekken.

Andere delen van het dak worden juist groen. De bestaande platte daken krijgen een dun  
laagje, anders wordt het te zwaar. Hier zullen kleine sedumplanten gaan groeien. Het dak 
van het nieuwe theater krijgt een dikker pakket, waar ook andere plantsoorten een goede  
voedingsbodem krijgen. Wat zou het leuk zijn als straks de bijen en andere insecten dit nieuwe 
stukje natuur gaan ontdekken. En wie weet komen daarna vleermuizen zich te goed doen aan 
de insecten, zodat weer een natuurlijk evenwicht ontstaat.

Ook onder het nieuwe dak wordt ruimte gegeven aan planten. Op het centrale trappenhuis 
komt een binnentuin. En die komt er niet zomaar, er zijn speciale versterkingen opgenomen om 
hier echt een groen baken van te kunnen maken.

Den Herd natuurlijk!
Blog ‘Gemeenschapshuis aan de Mèrt’

VERHALEN VAN DE MAKERS

plants

growing medium
filter fabric

age/storage layer

insulation
membrane

protection board
roof deck
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Water verbindt 
het dak en de bodem

Zoals gezegd, het gebouw verbruikt niet alleen water, het levert ook water. Al het regenwater 
dat op het gebouw valt wordt verzameld in grote tanks. Het wordt gebruikt voor het weg spoe-
len van onze eigen natuurlijke behoeftes. En vanzelfsprekend om de planten op, rond en in het 
gebouw water te geven wanneer het natuurlijk evenwicht tijdelijk wat is verstoord. 

Dit alles in plaats van het water direct af te voeren. Zo draagt het gebouw bij aan het verminde-
ren van het verbruik van drinkwater en dus aan een betere balans in het watersysteem. 

Koelen 
door te verwarmen

De warmte die nodig is om het gebouw te verwarmen komt uit de bodem. Hiervoor wordt een 
wko (warmte koude opslag) systeem aangelegd. Dit systeem slaat warmte en koude op in 
de bodem, om te gebruiken wanneer daar behoefte aan is. Een bron aan de Beatrixlaan gaat  
zorgen voor de warmte. Hier wordt water opgepompt. Nadat de warmte is gebruikt en het 
water is afgekoeld, wordt het teruggeven aan de bodem aan de marktzijde. 

Onder de grond wordt de kring weer gesloten, er gaat geen water verloren. In de zomer draait 
alles om. Het koude water dat zich heeft verzameld onder de markt wordt opgepompt en ge-
bruikt om het binnen aangenaam te houden. Het opgewarmde water komt onder de Beatrixlaan 
weer terug in de bodem. Niet dat het water heel warm of heel koud in de bodem komt. De 
warme bron zal ongeveer 15 graden worden, de koude bron ongeveer 7 graden. 

Bovendien wordt het water van een diepte tussen 40 en 75 meter opgepompt en daar ook weer 
teruggebracht. De achterburen krijgen er dus geen warme voeten van. 

Het gebruik van warmte en koude wordt het hele jaar gemeten, zodat we zeker weten dat er 
evenveel warmte in de bodem komt als eruit gaat. Alles voor het evenwicht.

Levend Den Herd 
Het nieuwe Den Herd wordt natuurlijk een gebouw voor mensen, maar niet alleen voor  
mensen. Zeker weten dat het nieuwe Den Herd straks op vele manieren een bloeiende en  
levende plek zal zijn midden in het hart van Bladel! 

www.denherd.nl

VERHALEN VAN DE MAKERS

Panoramazaal en atrium; binnentuin boven de trap 

Gemeenschapshuis aan de Markt
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De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?

AKTIE! * * INKTPATRONEN * * AKTIE!

4 100% garantie
4 Milieuvriendelijk
4 Goede printkwaliteit
4 Goedkoper dan origineel

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

In de gehele maand februari 

10% korting!
op alle Wecare inktpatronen! 

Tevens ontvangt u zolang de 
voorraad strekt een

GRATIS 
20 vel-pakketje 

hoogglans papier
WeCare inktpatronen 
een heel goed alternatief voor origineel.

JONG & OUD

Het Georganiseerd Burger Overleg Hapert (GBOH) nodigt alle inwoners van Hapert uit op

woensdag 16 februari om 19.30 uur
in gemeenschapshuis Den Tref te Hapert

voor het

Verkiezingsdebat
Aan de vertegenwoordigers van de politieke partijen wordt gevraagd om hun visie te delen 
en met elkaar te debatteren over een drietal thema’s welke voor onze inwoners zeer actueel 
zijn; • toekomstige woningbouw
 • verkeersveiligheid
 • versterking centrumgebied

De aanwezigen worden daarbij in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen.

Aansluitend is voor het 2e deel van de avond de agenda als volgt:

1. Nieuw grondstoff encentrum op het KBP.
Vertegenwoordigers van de gemeente Bladel geven een presentatie over beoogde reali-
satie van dit centrum; wat houdt een grondstoff encentrum in en wat is het verschil met de 
huidige milieustraat? En, waar komt het precies, hoe komt het er uit te zien, wat kunnen 
we er allemaal inleveren, voor wie is het bedoeld en vooral ook, wat merken we daar als 
(dichtstbijzijnde) bewoners van?

2. Inbreidingsplan achter De Wijer 48-50
Zeker ook in Hapert smachten onze inwoners naar nieuw woningaanbod, zeker onze jon-
geren zitten daarbij ernstig in de knel. Dit nieuwbouwproject voorziet in ruime mate aan 
dit zeer gewenste aanbod. Wethouder Fons d’Haens en initiatiefnemer Roel van Heugten 
geven een toelichting op de inhoud en de voortgang van dit plan. Wanneer kan er eindelijk 
gebouwd gaan worden maar vooral, wanneer komen de woningen daadwerkelijk beschik-
baar? Natuurlijk worden belangstellenden in de gelegenheid gesteld om daarover vragen 
te stellen!

3. Herinrichting Oude Provincialeweg en de N284
Wethouder Wim van der Linden komt u bijpraten over hoe de herinrichting er, naar huidige 
inzichten, uit zal komen te zien en de voortgang van de twee projecten; wanneer kunnen 
we de uitvoering verwachten en wat zijn de tijdelijke en structurele eff ecten van de herin-
richting van deze voor Hapert zeer belangrijke verkeersaders?

Kortom, een zeer gevarieerde agenda met onderwerpen die ons allemaal aangaan!
Wij nodigen u dan ook van harte uit om bij deze bijeenkomst aanwezig te zijn.

In verband met de corona-richtlijnen willen we u er op wijzen dat bij binnenkomst zal 
worden gecontroleerd op uw QR-code en dat de eindtijd van de bijeenkomst is bepaald 
op 22.00 uur.

Bestuur Georganiseerd Burger Overleg Hapert

BLADEL - Of je nu jong bent of oud, ieder-
een heeft wel een kennis of familielid die te 
maken kreeg met kanker. Voor de 9-jarige 
Tess Wenting uit Bladel is dat niet anders. 
Een oma van haar overleed aan deze ziekte 
nog voor zij geboren was. Vaak probeert 
zij zich voor te stellen hoe het zou zijn ge-
weest als ze oma Annemie nog had ge-
kend. Als die haar had zien opgroeien en 
haar eerste stapjes mee had zien maken.

Maar helaas liep het voor oma Annemie 
anders en toen ook haar nieuwe oma te 
maken kreeg met kanker was ze overtuigd 
om hier iets tegen te doen. Om eraan bij te 
dragen dat kleinkinderen hun oma en ande-
re geliefden niet meer verliezen aan kanker, 
gaat Tess deelnemen aan de Vrijthof-Vrijthof 
bikechallenge die op 23 april in Hilvarenbeek 
plaats vindt. 

In de vroege ochtend vertrekken meer 
dan duizend moutainbikers en zo’n dertig 
estafettelopers in Maastricht, op weg naar 
Hilvarenbeek. Zo’ n 130 wandelaars zijn dan 
een dag eerder al op weg gegaan. De jonge-
ren vanaf 7 jaar kunnen in de kidschallenge 
ook hun steentje bijdragen. Zij vertrekken en 
finishen op het Vrijthof in Hilvarenbeek en 
rijden zo hun Vrijthof-Vrijthof. Deelnemen 
voor de jongeren tot 16 jaar is gratis en je 
krijgt de mogelijkheid om een mooi wieler-

shirt te bestellen. Als je deelneemt krijg je de 
kans om ook je eigen supporters te werven 
die jou kunnen sponsoren.

Inschrijven is nog beperkt mogelijk (inschrij-
ving stopt bij 100 jongeren) en er kan geko-
zen worden voor de afstanden 15, 25 en 50 
kilometer. Bij de inschrijving kan aangegeven 
worden of/welke ouder meefietst, omdat nog 
niet iedereen in staat zal zijn om de tocht zelf-
standig te rijden. De afstanden 15 en 25 zijn 
uitgepijld, de 50 km rijdt deels op GPS.

Zo hoopt Tess op die zaterdag in april te 
finishen tussen de kanjers die die ochtend al 
nabij het Vrijthof in Maastricht vertrokken zijn 
en het onthaal in Hilvarenbeek belooft weer 
een groot spektakel te worden. Elke finishende 
deelnemer wordt op een bijzondere wijze op 
de laatste meters onthaald. Maar hoe leuk 
die finish ook zal zijn, de wetenschap dat 
Tess door haar deelname een klein beetje 
bijdraagt aan het onderzoek naar kanker mo-
tiveert haar het meest. Bij de Vrijthof-Vrijthof 
challenge gaat elke eurocent die door spon-
soring op is gehaald naar KWF, die er onder-
zoek naar kanker mee financiert. 

Inschrijven voor de kidschallenge, info en 
ondersteuning: 

www.vrijthofvrijthof.nl/deelnemers

Tess Wenting uit Bladel fi etst voor 
KWF in de Vrijthof Challenge



13 11 februari 2022

Horen en 
gehoord worden

Met de grootste kieslijst uit de geschiede-
nis van de gemeente Bladel, zijn we alleen  
daar al met maar liefst 50 man sterk ver- 
tegenwoordigd. Zo’n grote groep bete-
kent dat bijna iedereen in de gemeente  
Bladel toch wel iemand kent op onze 
lijst. Dat betekent dat we overal als aan-
spreekpunt kunnen en zullen fungeren.

Aanspreekpunt
Het belangrijkste als aanspreekpunt is dat 
je hoort wat de ander zegt. Elkaar begrijpen 
en de juiste vragen kunnen stellen, maar ook 
snappen waar de ander qua standpunt van-
daan komt. Hierop reageren, meedenken  
of hulp aanbieden hoort er dan ook bij.

Aanspreekpunt zijn betekent ook proactief 
communiceren. In het dagelijkse leven doe 
ik mijn best dit toe te passen, zowel vanuit  
mijn rol als voorzitter van VLTB, onze  
Bladelse tennisvereniging, als bij mijn  
dagelijkse werkzaamheden. Verschillende 

partijen vereisen verschillende aanpakken, maar iedereen is gebaat bij heldere communi-
catie. Wanneer dit niet gebeurt, gaan verwachtingen uit elkaar lopen en kunnen uitspraken 
een eigen leven gaan leiden.

Padelbanen
Dit heb ik meegemaakt bij de aanleg van de padelbanen in Bladel. Na het ontvangen van 
de planning van de aanleverende partij, zijn we op basis daarvan aan de slag gegaan. We 
hebben leden ingelicht, mailtjes gestuurd en de sociale media bijgewerkt in afwachting 
van de opleverdatum. Op de vraag of alles naar planning verliep kregen we echter te horen 
dat de originele planning niet meer haalbaar was. Een vervelende drempel, vooral omdat 
het niet vooraf met ons gedeeld was. Na het afstemmen van een nieuwe planning hebben 
we echter weer goede moed dat we binnenkort toch echt met padel aan de slag kunnen. 

“Bij twijfel direct bellen”
De afgelopen tijd ben ik in de persoonlijke sfeer achter het belang gekomen van gehoord 
worden. Mijn ondertussen erg zwangere vrouw had namelijk last van haar buik, iets wat 
vaker voorkwam, maar het zat op een plek die op dat moment voor ons nieuw was. “Bij 
twijfel direct bellen” was ons verteld, dus dat hebben we gedaan. Een paar minuten later 
mochten we al langskomen, twee uur later wisten we dat er niets aan de hand was en 
konden we met een gerust hart naar huis.

Deze directe overgang tot actie en het besef dat we serieus genomen werden, was voor 
ons enorm veel waard. Dit is ook iets wat binnen de gemeente veel waarde kan bieden, en 
ik iets waar ik me vanuit Bladel Transparant hard voor wil maken. Voor alle inwoners van 
onze mooie gemeente en dus ook voor ons eerste kindje!

Dries Zumker
Lid Commissie Inwoners namens Bladel Transparant

Bereikbaar via: Dries.Zumker@bladel.nl 

INFORMATIEF

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

GEVRAAGD 

VRACHTWAGENCHAUFFEUR
VOOR TANKOPLEGGER 

 
 

Voor inlichtingen bel naar

Rob Lavrijsen
Postelsedijk 11 B  Reusel
Telefoon: 06-22901219

Op 2 november 2021 heeft de raad het be-
stemmingsplan voor het nieuwe centrum 
van Reusel vastgesteld. Het plan lag daar-
na tot 26 januari ter inzage. In die periode is 
er beroep ingesteld bij de Raad van State. 
Het plan is daardoor nog niet onherroepe-
lijk. De Raad van State doet in de loop van 
2022 een uitspraak over het beroep. 

Ontwerp nieuwbouw Markt aangepast
Bij de vaststelling heeft de raad ook een 
motie aangenomen over de beeldkwaliteit. 
De Commissie Ruimte is daarom op 11 januari 
met de architect in gesprek gegaan over de 

nieuwbouw aan de Markt. Tijdens dit gesprek 
presenteerde de architect het aangepaste 
ontwerp aan de commissie. De commissie 
was tevreden en gaf complimenten over het 
aangepaste ontwerp. De volledige presen-
tatie vind je op www.reuseldemierden.nl/
centrumplan. Het definitieve ontwerp en de 
vergunningaanvraag wordt nog beoordeeld 
door onder andere de Welstandscommissie.  

Definitief ontwerp openbare ruimte 
in de maak
Voor de vernieuwing van het Marktplein, Kerk-
plein, de Wilhelminalaan en het parkje bij de 
Kloostertuin is het voorlopig ontwerp klaar. 
Komende periode wordt er een definitief ont-
werp gemaakt. Een conceptversie daarvan 
presenteren we aan inwoners, ondernemers 
en belanghebbenden. Zij kunnen dan reage-
ren. Daarna wordt het definitieve ontwerp op-
gesteld. Later word je geïnformeerd over hoe 
je kunt reageren op de plannen.

Stand van zaken ‘Nieuw hart voor Reusel’

Een schone en op-
geruimde buurt; 
dat willen we toch 
allemaal? Kom ook 
in actie en help mee 
tijdens de Lande-

lijke Opschoondag op zaterdag 19 maart. 
Ook in Reusel-De Mierden gaan we met zo 
veel mogelijk inwoners de straat op om de 
buurt zwerfafvalvrij te maken.

Iedereen die een steentje bij wil dragen aan 
een schone en opgeruimde buurt, kan op 19 
maart in actie komen. Wil jij ook helpen? Je kan 
jezelf, je gezin, school/klas, (sport)vereniging 
of bedrijf aanmelden via bit.ly/LOD2022-Reu-
seldeMierden. Als gemeente voorzien we alle 
vrijwilligers van de juiste materialen. Zo kan 

iedereen zorgeloos aan de slag.

Meld je je aan als groep of vereniging? Dan 
doe je automatisch mee met de AfvalBingo 
en maak je kans op mooie prijzen! Wil je meer 
informatie over de Landelijke Opschoondag 
of zwerfafval? Neem dan contact op met 
Team Schoon via teamschoon@debries.eu.

19 maart Landelijke 
Opschoondag
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Op 3 en 4 februari vonden er bij ons in 
Hooge Mierde opnames plaats voor de 
spannende thriller/actiefilm ‘The Take-
over’. Deze film, geregisseerd door Anne-
marie van de Mond, speelt zich voorname-
lijk af in Rotterdam. 

Maar voor een spannende vluchtsequentie 
en het filmen van mooie rijroutes reisde de 
filmcrew af in de richting van de Belgische 
grens om het prachtige landschap hier vast 
te leggen. Hoofdrolspelers Holly Mae Brood 
en Géza Weisz scheurden met verschillende 
voertuigen over de modderpaden. Ben je be-
nieuwd naar hoe de opnames terugkomen in 
de film? In het vierde kwartaal van 2022 komt 
hij uit op Netflix!

Netfl ix maakte 
opnames in 
Hooge Mierde

VERMAAK

VESSEM - Het mooiste wat de klassieke 
muziekhistorie van Frankrijk te bieden 
heeft. Dat kunt u beluisteren op woensdag 
16 februari, om 19.30 uur, in de Gouden 
Leeuw, Jan Smuldersstraat 24 in Vessem.

De aanvangstijd is vanwege de sluiting van 
de horeca met een half uur vervroegd: 19.30 
uur. Er is een live-optreden van cellist Wilbert 
Neijmeijer. Hij komt twee werken van Franse 
componisten vertolken.

Een paar regels om de avond veilig te laten 
verlopen: 
-  Meldt u zich bij ons aan? We hebben re-

gistratieplicht vanwege corona. Even een 
berichtje naar info@treskemuziek.nl of tel. 
06-54705154.

-  Neemt u uw coronatoegangsbewijs (QR-co-
de) mee.

Wij zorgen er voor dat in de zaal de 1,5 meter 
afstand wordt gerespecteerd. De toegangs-
prijs van € 12,50 kan in de zaal contant en 
digitaal worden betaald.

Voor meer informatie: 

www.treskemuziek.nl 
Tel. 06-54705154

Luisteravond 
Franse klassieken 
in de Gouden 
Leeuw

Wordt jouw sportpark ook rookvrij? Dit 
jaar geven we een beloning aan gebruikers 
van sportparken, als het sportpark rook-
vrij wordt gemaakt. Zo kunnen kinderen in 
onze gemeente gezond opgroeien. 

Waarom rookvrij?
Roken is de belangrijkste oorzaak van ziekte 
(zoals kanker, hart- en vaatziekten en lucht-
wegziekten) en sterfte in Nederland. Ruim 
de helft van de mensen die rookt, sterft aan 

de gevolgen hiervan. Dat zijn elk jaar ruim 
20.000 Nederlanders, waaronder ook mee-
rokers en kinderen. Preventie van roken is 
daarom één van de drie speerpunten van het 
landelijke gezondheidsbeleid. 

Geheel of gedeeltelijk rookvrij?
Als een sportpark geheel rookvrij wordt, ont-
vangen verenigingen die gebruik maken van het 
sportpark € 500,- per vereniging. Als het sport-
park gedeeltelijk rookvrij wordt, ontvangen zij 
€ 250,- per vereniging. Gedeeltelijk rookvrij 
houdt in dat er bijvoorbeeld niet gerookt mag 
worden tijdens jeugdwedstrijden en -trainingen 
of dat er een rookplek is buiten het zicht van an-
dere bezoekers. Wil je weten of jouw sportpark 
voor de beloning in aanmerking komt? Kijk op 

www.reuseldemierden.nl/rookvrij

Beloning voor 
rookvrije sportparken

Tonijn Taart
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 1 blikje croissantdeeg
o 2 blikjes tonijn op olie
o 1 rode paprika                
o ½  courgette
o 1 rode ui                        
o 1 klein blikje mais (65 gr)
o 1 dunne steel prei
o 50 gr Parmezaanse kaas                            
o 3-4 eieren
o 50 ml melk
o 2 el bloem
o 2 tl bouillonpoeder
o peper

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Laat de tonijnstukken uitlekken.
Maak de groenten schoon en snijd de
prei in dunne ringen. de paprika en
courgette in kleine stukjes en snipper
de ui. Laat de mais uitlekken en voeg
bij de rest van de groenten.

Bekleed een quichevorm met het
croissantdeeg. Schep hier de groentes
op. Rasp de kaas en verdeel deze
over de groenten. Maal er dan flink
wat peper over. Verdeel als laatste de

stukken tonijn erover.

Klop de eieren met de melk
schuimig. Voeg de bloem en het
bouillonpoeder toe en mix goed door
tot een klontvrij mengsel.

Verdeel dit over de quiche en bak
circa 35-40 min. in de
voorverwarmde oven. Laat de quiche
minimaal 15 minuten afkoelen uit de
oven zodat de eieren kans krijgen om
te stollen.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in:  60  min

mais (65 gr)

kaas                            kaas                            

Hartige taarten, dit is toch wel handig eten 
voor als je op de dag zelf weinig tijd hebt. 
Dan bak je de ene dag en warm je de andere 
dag op (100°C circa 20 minuten). 
Of voor grote gezelschappen, dan maak je er 
gewoon een paar meer. Bovendien zien ze er 
feestelijk uit en als je gezin op verschillende 
tijden eet, kan iedereen zijn portie zelf even in de magnetron schuiven. Bij ons is niet iedereen 
fan van vis, maar tonijn, dat gaat nog net. Anders vervang je dit door gerookte kipstukjes of een 
vegetarische optie. Geniet ervan en van het weekend!

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

Vind je dit moeilijk, 
stuur me dan een berichtje 

via ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

tijden eet, kan iedereen zijn portie zelf even in de magnetron schuiven. Bij ons is niet iedereen 

met  Ivanka

Tonijn Taart
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 1 blikje croissantdeeg
o 2 blikjes tonijn op olie
o 1 rode paprika                
o ½  courgette
o 1 rode ui                        
o 1 klein blikje mais (65 gr)
o 1 dunne steel prei
o 50 gr Parmezaanse kaas                            
o 3-4 eieren
o 50 ml melk
o 2 el bloem
o 2 tl bouillonpoeder
o peper

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Laat de tonijnstukken uitlekken.
Maak de groenten schoon en snijd de
prei in dunne ringen. de paprika en
courgette in kleine stukjes en snipper
de ui. Laat de mais uitlekken en voeg
bij de rest van de groenten.

Bekleed een quichevorm met het
croissantdeeg. Schep hier de groentes
op. Rasp de kaas en verdeel deze
over de groenten. Maal er dan flink
wat peper over. Verdeel als laatste de

stukken tonijn erover.

Klop de eieren met de melk
schuimig. Voeg de bloem en het
bouillonpoeder toe en mix goed door
tot een klontvrij mengsel.

Verdeel dit over de quiche en bak
circa 35-40 min. in de
voorverwarmde oven. Laat de quiche
minimaal 15 minuten afkoelen uit de
oven zodat de eieren kans krijgen om
te stollen.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in:  60  min

Tonijn Taart
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 1 blikje croissantdeeg
o 2 blikjes tonijn op olie
o 1 rode paprika                
o ½  courgette
o 1 rode ui                        
o 1 klein blikje mais (65 gr)
o 1 dunne steel prei
o 50 gr Parmezaanse kaas                            
o 3-4 eieren
o 50 ml melk
o 2 el bloem
o 2 tl bouillonpoeder
o peper

Verwarm de oven voor op 180 °C.
Laat de tonijnstukken uitlekken.
Maak de groenten schoon en snijd de
prei in dunne ringen. de paprika en
courgette in kleine stukjes en snipper
de ui. Laat de mais uitlekken en voeg
bij de rest van de groenten.

Bekleed een quichevorm met het
croissantdeeg. Schep hier de groentes
op. Rasp de kaas en verdeel deze
over de groenten. Maal er dan flink
wat peper over. Verdeel als laatste de

stukken tonijn erover.

Klop de eieren met de melk
schuimig. Voeg de bloem en het
bouillonpoeder toe en mix goed door
tot een klontvrij mengsel.

Verdeel dit over de quiche en bak
circa 35-40 min. in de
voorverwarmde oven. Laat de quiche
minimaal 15 minuten afkoelen uit de
oven zodat de eieren kans krijgen om
te stollen.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in:  60  min

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
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OPENINGSTIJDEN
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

± 100 banken

diverse 
eetkamerstoelen

± 150 relaxfauteuils3000 M2SHOWROOM

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Vier jaar geleden kreeg Fons 
d’Haens, wethouder in Bladel, een nieuwe 
nier, al is tweedehands misschien een 
betere benaming want de nier was al een 
poosje gebruikt. Er was iemand die hem 
graag afstond om een patiënt, in dit geval 
Fons, een nieuwe kans op een beter leven 
te geven. Fons kijkt terug op de periode 
waarin hij van doodziek en altijd moe naar 
nagenoeg gezond en vol energie ging.

Tijdbom
“Het moet ergens rond 1986 geweest zijn dat 
ik ineens onverklaarbaar ziek was”, begint 
Fons de reis door zijn herinnering. “Men is 
er nooit achter gekomen wat ik precies had 
maar dat mijn nieren er ernstige schade aan 
over hebben gehouden, stond meteen vast. 
Mijn afweersysteem brak langzaam mijn 
nieren af. Dat komt bij meer patiënten voor, 
sommige worden er oud mee, bij 10% gaat 
het zodanig mis dat ze eraan kunnen over-
lijden. Ik zat bij die 10%. Natuurlijk bleef ik 
onder dokterscontrole en beheerste het mijn 
leven, totdat ik op 16-jarige leeftijd bij de 
‘grote-mensen-dokter’ kwam, die me advi-
seerde om niet te bang te zijn en vooral te 
gaan leven. Dat was een erg goed advies 
want ik liet de angst los. Niet dat ik het daar-
mee prima vond om met een tijdbom rond te 
lopen, maar ik gaf mezelf iets meer lucht.”

Geen energie
Het leven nam een normale vorm aan. Fons 
ging met vrienden op stap, na de middelbare 
school studeren – Landbouwtechniek aan de 
HAS in Dronten – en begon een carrière als 
ambtenaar. Via een functie bij de ZLTO, kwam 
hij via de Provincie terecht bij de gemeente 
Hilvarenbeek en werd later wethouder voor 
het CDA in Bladel. “Het is de korte samen-

vatting”, lacht Fons, die elke functie met de 
grootste overtuiging bekleedde. Zijn passie 
voor politiek zat er inmiddels stevig in. “In 
2016 werd ik steeds vermoeider; een ver-
moeidheid die je bijna niet uit kunt leggen. 
Niet de moeheid die je voelt als je eens flink 
in de tuin hebt gewerkt maar een moeheid 
die van binnen komt. Op het gemeentehuis 
moest rekening gehouden worden met de 
planning, dat ik op woensdagmiddag sowie-
so geen afspraken had, dan moest ik bijsla-
pen. Ook op mijn gezin had dat zijn weerslag, 
Maaike en ik hadden inmiddels drie zonen: 
Raf, Joos en Huib. Ik wilde er voor hun zijn 
maar ik had er de energie niet voor.”

Medische molen
Al snel was duidelijk dat de nieren nog maar 
héél weinig functie hadden. “Een niertrans-
plantatie kwam dichterbij”, gaat Fons verder. 
“Mijn moeder heeft altijd gezegd dat zij haar 
nier zou doneren en om die reden ging zij de 
medische molen in. Na tal van onderzoeken 
bleek ze echter ongeschikt; haar nier had 
twee slagaders, een zeer zeldzaam voorko-
mende afwijking maar daardoor ongeschikt 
voor mij. De teleurstelling was groot. Intussen 
had ik ook neurologische problemen gekre-
gen; ik verloor kracht en functie in  mijn benen 
en later ook in mijn handen. Vreselijk want 
dan kun je dus op een gegeven moment he-
lemaal niets meer. Ook niet een potje stoeien 
met de jongens of een balletje trappen in de 
tuin. Ik geloof dat ik dat nog het ergst vond.”

Doel
De belangrijkste functie van de nieren is om 
het bloed te zuiveren en dat gebeurde bij 
Fons inmiddels ’s nachts. “Buikspoeling heet 
dat”, legt Fons uit. “Op een dinsdagavond in 
november 2016 begon ik daarmee maar niet 
nadat ik nog een belangrijke commissiever-
gadering had bijgewoond. Ik kan oprecht 
zeggen dat het werk mij mede op de been 
heeft gehouden. Naast mijn gezin en familie 
natuurlijk. Ik had een doel, een reden om door 
te gaan en dat heb je nodig want je moet 
érgens energie vandaan halen. Door de ver-
moeidheid dreigt alle balans weg te raken.” 
Elke maand kwam er een vrachtwagentje 
langs om drie pallets spoelvloeistof te bren-
gen. “Het is maar goed dat we niet héél klein 
wonen”, lacht Fons in de gezellig keuken waar 
hij de koff ie nog eens inschenkt.

Cross-over
Intussen ging de zoektocht naar een nier ver-
der. “Met heel veel moeite heb ik op Sinter-
klaasavond, middels een gedicht, mijn broer 
en zussen gevraagd of ze me konden helpen. 

Dat was de moeilijkste vraag die ik ooit heb 
moeten stellen. Mijn zus Marieke is de medi-
sche molen in gegaan, maar uiteindelijk bleek 
zij ook qua weefseltypering niet te passen. Ge-
lukkig was er op dat moment een patiënt aan 
de andere kant van het land, die wel bij haar 
paste en als een wonder, paste die donor bij 
mij. Precies tegelijkertijd zijn we geopereerd 
en kregen we een nieuwe nier, een zogenaam-
de cross-over. De operatie was spannend en 
duurde lang, maar ik vergeet nooit het mo-
ment dat ik ontwaakte uit de narcose. De mist 
was opgetrokken, ook al zat ik ónder de medi-
cijnen en was de narcose nog maar nauwelijks 
uitgewerkt: ik had weer energie. Dat gevoel 
was zo onbeschrijfelijk mooi.”

Herstellen met Perro
Langzaam begon de revalidatie voor Fons. 
“Natuurlijk slik ik de rest van mijn leven medi-
cijnen maar zo lang de nier het daardoor blijft 
doen, is dat een kleine opgave. Ik kreeg het ad-
vies om veel te gaan bewegen, wandelen bij-
voorbeeld. Toen kwam onze Perro in beeld. We 
hadden het al eens over een hond gehad maar 
nooit de knoop doorgehakt, mede omdat ik 
nogal allergisch reageer op hondenharen, net 
als onze Raf. Toen we ergens op bezoek waren 
bij mensen met een Spaanse waterhond, bleek 
ik totaal geen overgevoelige reactie te hebben. 
We waagden de sprong, kozen een hondje uit 
het nestje en noemden hem Perro. Sindsdien 

lopen we dagelijks, vaak en ver. Tijdens het 
lopen met de hond, in de natuur hier vlakbij, 
maak ik mijn hoofd leeg en verwerk ik wat er 
allemaal gebeurd is. Ik kan eerlijk zeggen dat 
onze hond een heel belangrijk onderdeel van 
mijn herstelproces is geweest. Naast mijn 
gezin, familie en vrienden, want ook die mag ik 
niet vergeten te noemen.” 

Weer baas over eigen leven
Fons herinnert zich een ochtend, een tijd na 
de transplantatie: “Ik werd wakker en voelde 
me niet lekker, brak. Totdat ik me realiseerde 
dat ik de avond ervoor misschien een paar 
pilsjes te veel op had. Dát was het moment 
dat ik me realiseerde dat mijn leven weer 
‘normaal’ was. Of het was die keer dat ik een 
sprintje trok omdat het begon te regenen en 
onze Huib riep: ‘Hé pap, je kunt wel rennen!’. 
Goud toch, of niet?” Fons staat nog altijd 
onder controle en tot nu toe loopt hij na zo’n 
controle fluitend het ziekenhuis uit. “Ik ben 
een gezegend mens”, is zijn conclusie. “ik 
realiseer me dat het héél anders had kunnen 
gaan. Ik kan niet in woorden uitdrukken hoe 
dankbaar ik ben. Ik ben nóg bewuster gaan 
leven. Ik heb een drukke verantwoordelijke 
functie maar als ik de deur van het gemeente-
huis dichttrek, ben ik er voor mijn gezin, fami-
lie en vrienden. De balans is goed nu, ik ben 
weer de baas over mijn eigen leven, niet mijn 
nieren. En dat hoop ik zo te houden.”

Van doodziek en altijd moe naar 
gezond en vól energie
Vier jaar na niertransplantatie kijkt Fons d’Haens terug op het proces en zijn herstel

Langzaam begon de revalidatie voor Fons. “Natuurlijk slik ik de rest van mijn leven medicijnen maar zo lang de nier het 
daardoor blijft doen, is dat een kleine opgave. Ik kreeg het advies om veel te gaan bewegen, wandelen bijvoorbeeld. Toen 
kwam onze Perro in beeld.”

De mens achter de partij
De gemeentelijke verkiezingen komen 
eraan en je wordt de komende tijd 
waarschijnlijk vaak gewezen op partij-
programma’s en verkiezingsbeloften. 
Maar wie zijn de mensen eigenlijk die 
zich inzetten voor de lokale partijen? Wat 
maken ze mee, waar zijn ze geweest, hoe 
beleven ze hun hobby of waarom is dat 
ene aspect van hun leven zo bepalend 
geweest? De komende weken komen 
alle partijen (die ingegaan zijn op onze 
uitnodiging) aan het woord.

ACHTERGROND
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HeBlad BV · Raambrug 9a · 5531 AG  Bladel · T 0497 - 36 08 08 · E info@HeBlad.com · W www.HeBlad.com

Wij zijn per direct op zoek naar een: 

INTERIEURVERZORGER
Parttime 9 uur

Houd jij van een schone werkplek? Wij ook! 
Weet je van aanpakken en wil jij in de zomer mee
verhuizen naar onze nieuwe werkplek in Hapert?

Neem dan contact op!
Werktijden in overleg, verdeeld over 2 of 3 dagen.

Collega's gezocht!

Kom jij ons team versterken? 
Mail dan naar Theo van der Heijden, theo@HeBlad.com 

HeBlad BV is een betonfabriek in Bladel. Wij zijn al
ruim 25 jaar fabrikant van betonnen meubilair

voor de openbare ruimte.

Voorjaar/zomer 2022 verhuizen wij naar het KBP in Hapert.

Wij zijn per direct op zoek naar: 

PRODUCTIEMEDEWERKERS
Fulltime 38 uur

Word ook onderdeel van het productieproces van onze
mooie producten! Weet jij van aanpakken en werk je

graag in een klein team? Neem dan contact op!

Personeelsadvertentie Productie _ interieurverzorger 130x130 PC55.indd   1Personeelsadvertentie Productie _ interieurverzorger 130x130 PC55.indd   1 3-2-2022   14:43:513-2-2022   14:43:51

VACATURE
Je houdt van een leuke dynamische omgeving om in te werken. De klant staat voor 
jou centraal en aan hen lever je diensten en reparaties. Verhagen Elektroservice is 
een bedrijf waar de klant Koning is. Ons bedrijf staat al meer dan 30 jaar bekend als  
klantvriendelijk en servicegericht bedrijf op het gebied van witgoed.

Wij zijn per direct op zoek naar nieuwe collega’s voor

Witgoed servicemonteur 
voor het repareren van wasmachines,

drogers, vaatwassers, vriezers etc.

Heb je interesse in deze vacature? 
 Neem contact op met Ron Verhagen via 0497-642475 
of e-mail naar winkel@verhagenelektroservice.nl.

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

www.verhagenelektroservice.nl

                    

                 

Afstanden
5 – 10 – 15 – 20 – 25 km

Deelname
€ 3,- p.p.

(inclusief loterij lot en koffie/thee)

Inschrijven is verplicht 

www.wandelenhapert.nl
  Inschrijven kan t/m 16-02-2022

Vertrek
Bij Gemeenschapshuis D’n Tref

Vanaf 9.30 uur
Uiterlijk terug 17.00 uur

GRATIS

Kop Erwtensoep
bij terugkomst
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WERKEN IN HET JONG EN GEDREVEN TEAM VAN
HENDRIKX DEUREN EN KOZIJNEN

K O M  J I J  O N S  T E A M  V E R S T E R K E N ?

VACATURESVACATURES

HENDRIKX-DEUREN-KOZIJNEN.NL
NIEUWSGIERIG? GA NAAR:

Gekwalificeerd zelfstandig Gekwalificeerd zelfstandig 
monteur ‘montage leider’monteur ‘montage leider’

Leerling monteurLeerling monteur

Calculator/ verkoperCalculator/ verkoper

SOLLICITEER NU! STUUR EEN MAIL NAAR: BERT@HEDEKO.NL 
OF BEL ONS OP 0497 – 870032

Op dit moment is er ruimte voor uitbreiding in ons team en daarom 
zijn we op zoek naar jou om ons team te komen versterken als:

Straler (40 uur)

Producti e medewerkers
(40 uur)

Wat bieden wij jou? 
Goede salariëring en secundaire voorwaarden en mogelijkheid tot 
vast dienstverband

Deze functi e vereist van jou: 
Goede moti vati e en inzet om dit vak te leren

Voor interesse kunt u contact opnemen met Mw J. Dirkx

Metal Coati ngs de Kempen | Ambachtsweg 12 | 5531 AC Bladel
Telefoon 0497- 381 447 | info@metalcoati ngsdekempen.nl
www.metalcoati ngsdekempen.nl

Metal Coati ngs de Kempen B.V. is al ruim 25 jaar acti ef in het 
stralen, spuiten (natlakken en poedercoaten) van kleine 
industriële producten tot containers en vrachtwagens.
Binnen Metal Coati ngs de Kempen B.V. werken wij met een jong, 
gedreven en ambiti eus team. 



1811 februari 2022

> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Beloning voor jongeren die een  
carnavalswagen bouwen

Schouwen glasvezel
DELTA Fiber Netwerk wil beginnen met de aanleg 
van glasvezelnetwerk in onze gemeente. Hun 
voornemen is om alle woningen te voorzien van een 
glasvezelaansluiting, ook als u geen abonnement bij 
hen afgesloten heeft. Dit doen ze, omdat de straat 
op deze manier minder open hoeft; ze kunnen 
namelijk in één keer doorwerken. Zo blijft overlast 
beperkt.

Halverwege januari is aannemer Circet Nederland 
begonnen met de woningschouw in Bladel. Een 
medewerker van de aannemer komt dan bij u langs 
om te kijken waar de glasvezelaansluiting in uw 
woning geplaatst kan worden. Deze woningschouw 
duurt enkele maanden; het kan dus even duren 
voordat de aannemer bij u langskomt. U tekent voor 
akkoord voor plaatsing van de glasvezelmodem en u 
krijgt digitaal een bevestiging van de gemaakte 
afspraken. De medewerkers van aannemer Circet 
Nederland volgen de op dat moment geldende 
maatregelen rondom corona. Een woningschouwer 
is duidelijk herkenbaar en kan zich altijd legitimeren 
met een ID-pas. 

Heeft u vragen over deze schouw of over de aanleg 
van de glasvezel bij u thuis? Neem dan op 
werkdagen tussen 08.30 uur en 16.30 uur contact 
op met de klantenservice van Circet Nederland via 
telefoonnummer: 0497 - 72 62 65 of via e-mail: 
bladel@circet.nl.

Op dit moment is de verwachting dat er in het 
paasweekend (16-17-18 april) carnavalsoptochten gaan 
plaatsvinden in de gemeente Bladel. Op het jaarlijks 
budget dat beschikbaar gesteld wordt voor de jeugdige 
carnavalswagenbouwers kan zodoende weer een beroep 
gedaan worden. Het gemeentebestuur vindt het 
namelijk belangrijk dat er (vooral ook in deze tijd) 
binnen de gemeente zinvolle activiteiten zijn die 
jongeren aanspreken. Het bouwen van een 
carnavalswagen is een van de activiteiten waar veel 
jongeren bij betrokken zijn. Om onze waardering voor 
zowel de activiteit als het uiteindelijke resultaat te laten 
blijken, wordt er jaarlijks een waarderingsbudget van 
maximaal € 9.000,- beschikbaar gesteld. 

Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld voor alle 
carnavalswagenbouwers in de gemeente Bladel die 
voldoen aan de volgende criteria:
•  Een jeugdige carnavalsgroep moet minimaal uit  

10 jongeren bestaan tussen de 0 en 21 jaar en 
daarvan moet minimaal 75% in de gemeente Bladel 
woonachtig zijn;

•  De carnavalswagen of loopgroep met wagen moet 
minimaal de afmetingen van een personenauto 
hebben;

•  Er moet minimaal aan 1 optocht in de gemeente 
Bladel deelgenomen worden;

•  De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal 
optochten waaraan wordt deelgenomen binnen de 
gemeente Bladel. Bij deelname aan 1 optocht wordt  
€ 200,- beschikbaar gesteld, bij deelname aan  
2 optochten € 350,- en bij deelname aan 3 optochten 
€ 450,-;

•  Na afloop van carnaval dient er per optocht waaraan 
is deelgenomen een bewijs van deelname en een foto 
van de wagen te worden overlegd aan de gemeente;

•  Wanneer aan alle bovengenoemde voorwaarden 
wordt voldaan, wordt per carnavalsgroep nog eens 

maximaal € 100,- extra subsidie verstrekt om te 
besteden aan de milieustraat.

•  Mocht het aantal aanvragen dusdanig hoog zijn en 
het subsidieplafond van € 9.000,- zou overschreden 
moeten worden, dan wordt de subsidie naar rato 
verdeeld.

Bij de aanvraag voegt u de NAW-gegevens en het 
rekeningnummer van de carnavalsgroep toe en een 
opgave van het aantal jongeren (met leeftijd en 
woonplaats) die gedurende de bouw en voorbereiding 
van de carnavalswagen hebben meegewerkt. Daarnaast 
zien wij bij de aanvraag graag de toevoeging van het 
aantal optochten waaraan de carnavalsgroep van plan is 
deel te nemen. De aanvraag stuurt u naar de afdeling 
Ontwikkeling, t.a.v. Niek van Boekel van de gemeente 
Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel of digitaal naar 
info@bladel.nl). De aanvraag moet worden ingediend 
vóór 8 april 2022.

In week 15 zal er een ontvangstbevestiging worden 
verstuurd met daarin de mededing of u wel of geen 
recht heeft op de subsidie en de eventuele hoogte ervan. 
De uitkering en de vaststellingsbeschikking ontvangt u 
vervolgens na ontvangst van een foto van de 
carnavalswagen en een bewijs van deelname per 
optocht in de gemeente Bladel waaraan is 
deelgenomen.
 
Mochten er uiteindelijk toch geen carnavalsoptochten 
plaatsvinden (bijvoorbeeld door nieuwe maatregelen 
i.v.m. het coronavirus) of als er op andere momenten 
dan het paasweekend optochten gaan plaatsvinden, dan 
kan er dit jaar wel gewoon een aanvraag ingediend 
worden. We zullen dan t.z.t. beslissen hoe we met deze 
aanvragen zullen omgaan. Wel geldt ook in dit geval dat 
de aanvraag vóór 8 april 2022 bij ons binnen moet zijn.

Inloopspreekuur 
Vrijwilligersbureau Bladel is 
weer open!
Graag delen zij u mede dat het spreekuur van het 
Vrijwilligersbureau Bladel per 16 februari weer is 
geopend. De medewerkers ontvangen u graag bij  
De Goei Plak in Bladel. Iedere woensdagochtend van  
9.00 uur - 11.00 uur kunt u bij hen op het 
Vrijwilligersbureau terecht. De inloop en hulp is 
natuurlijk helemaal gratis. Hopelijk zien zij u gauw.  
De koffie staat in ieder geval klaar!

De Goei Plak, Kloostertuin 2, Bladel
Ook bereikbaar via telefoon: 06 - 2170 3692 of per 
mail: info@vrijwilligersbureaubladel.nl. Kijk voor meer 
informatie over het Vrijwilligersbureau Bladel en 
vrijwilligersvacatures op www.vrijwilligersbureaubladel.nl. 
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

Het kan gebeuren dat u te maken krijgt met iemand 
in uw omgeving die problemen heeft of verward 
gedrag vertoont en zelf geen hulp vraagt. Of 
misschien veroorzaakt iemand overlast en vermoedt 
u dat er meer aan de hand is. Maakt u zich ernstige 
zorgen over iemand uit uw omgeving? Dan kunt u 
dit melden op www.melduwzorgen.nl. Ook kunt u 
tijdens kantooruren bellen met 088-0031 101. 
GGD Brabant-Zuidoost voert in opdracht van de 
gemeente Bladel het Meldpunt Bijzondere Zorg uit. 
Het meldpunt is er voor inwoners en professionals. 
Bij een online melding belt de GGD u dezelfde dag 
terug. Ook wordt er contact opgenomen met de 
persoon waar de melding over gaat. De GGD 
onderzoekt of er zorg nodig is. Daarbij werken zij 
samen met politie, het zorgnetwerk in de wijk en 
ggz-instellingen. De GGD bekijkt waar nodig de 
mogelijkheden voor vrijwillige zorg. Wanneer dit niet 
lukt, onderzoeken ze de mogelijkheid tot verplichte 
zorg. Dit gebeurt met een verkennend onderzoek. 
Het Meldpunt Bijzondere Zorg vervangt het 
meldpunt Wet verplichte Geestelijke 
gezondheidszorg en het Meldpunt Zorgwekkend 
Gedrag, die werden uitgevoerd door de afdeling 
Maatschappelijke Dienstverlening van de 
Samenwerking Kempengemeenten.

Maakt u zich ernstige 
zorgen om iemand uit 
uw omgeving?

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 25 januari 2022 de volgende besluiten 
genomen:

Samenwerkingsovereenkomst 
Gezondheidscentrum Hapert
Ingestemd. Wethouder d’Haens wordt gemachtigd te 
tekenen.

Begroting Stichting Centrummanagement 2022
Er wordt besloten over te gaan tot uitbetaling van:
-  de jaarlijkse gemeentelijke bijdrage ad. € 17.500 aan 

de Stichting Centrummanagement;
-  de jaarlijkse Biz-bijdrage ad. € 58.000 aan de 

Stichting BIZ Ondernemers Centrum Bladel;
-  de jaarlijkse Biz-bijdrage ad. €18.500 aan de 

Vereniging Vastgoedeigenaren BIZ Centrum Bladel.

Beslissing op bezwaar subsidieverordening 
duurzame energie voor particulieren
Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit van 1 mei 
2020 wordt in stand gelaten.

Dienstverlenings- en 
Samenwerkingsovereenkomst ‘Regionale Inkoop 
Jeugdhulp Zuidoost – Brabant’ 2022 en 2023
Ingestemd met het geactualiseerd voortzetten van de 
dienstverleningsovereenkomst (DVO) voor de periode 
1-1-2022 t/m 31-12-2023. Het college van  
burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel, 
maakt bekend, dat het college en de burgemeester van 
Bladel, ieder voor wat betreft zijn bevoegdheden, gelet 
op de het bepaalde in afdeling 10.1.1 van de 
Algemene wet bestuursrecht, de Jeugdwet en de 
Dienstverlenings- en samenwerkingsovereenkomst 21 
‘Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant, hebben 
vastgesteld het Mandaat, volmacht en machtiging 
Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst 2l 
‘Jeugdhulp en Veilig Thuis” Zuidoost-Brabant. 
Ingestemd met de ten opzichte van 2021 opgehoogde 
kosten inkooporganisatie en de individuele bijdrage 
van de regiogemeenten.

Voortzetting DVO Samen voor Jeugd 2022
Ingestemd met de DVO voor de periode 1 januari 2022 
tot de datum van inwerkingtreding van de nieuwe 
samenwerkingsovereenkomst Samen voor Jeugd (SvJ), 
maar uiterlijk tot en met 31 december 2022. Het 
college van burgemeester en wethouders van de 

gemeente Bladel, maakt bekend, dat het college en de 
burgemeester van Bladel, ieder voor wat betreft zijn 
bevoegdheden, gelet op de het bepaalde in afdeling 
10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht, de 
Jeugdwet en de Dienstverlenings- en samenwerkings-
overeenkomst Samen voor Jeugd 2022, hebben 
vastgesteld het Mandaat, volmacht en machtiging 
Dienstverlenings-en samenwerkingsovereenkomst 
Samen voor Jeugd.

Verlenging Nota Lokaal Gezondheidsbeleid 
Bladel 2018-2021
De raad wordt geïnformeerd.

Kadernota 2023 en 1e begrotingswijziging 2022 
GGD Brabant-Zuidoost
De raad wordt geïnformeerd. Ingestemd met het 
raadsvoorstel en ontwerp-raadsbesluit, deze wordt 
doorgezet naar de raad.

Verkeersvisie 2035
Ingestemd met concept. Wordt vrijgegeven voor 
inspraak. Ingestemd met de aangegeven planning en 
aanpak. De aangegeven investeringen en 
exploitatielasten worden opgenomen in de 
Perspectiefnota 2022.

Tussen 21 februari en 25 februari 2022 worden er 
werkzaamheden uitgevoerd op de Fons van der 
Heijdenstraat in Netersel. In deze periode wordt de weg 
opengebroken voor het aanbrengen van een 
rechthoekige betonnen duiker onder de straat. Om van 
Netersel naar Westelbeers of andersom te rijden, moet 
gebruik gemaakt worden van de omleidingsroute over 
de Westelbeersedijk. Hulpdiensten kunnen vanuit 

Netersel tot aan Fons van der Heijdenstraat nr. 57 
bereiken.
Opdrachtgever: Waterschap de Dommel, Uitvoerende 
partij: Ploegam 
Contactpersoon Ploegam (Kantoor): Roy van Emmerik 
– 06 13 34 54 14 
Contactpersoon Ploegam (Uitvoering): Pieter Fransen 
– 06 51 84 97 18

Afsluiting Fons van der Heijdenstraat, Netersel

Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, 
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het 
elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan inwoners. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 

vergunningen en ontheffingen is de hierboven 
genoemde website beschikbaar. Via de website 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich 
gratis aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Bleijenhoek 30B, aanleggen van een inrit.

Hapert
•       Oude Provincialeweg 89, plaatsen van een 

(tijdelijke) chalet.

Hoogeloon
•       Landrop 3, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het houden van kleinschalige horeca 
activiteiten;

•       Heuvel ongenummerd (tussen nummer 18 en 20), 
bouwen van een woning met bijgebouw en het 
aanleggen van een inrit.
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NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 10-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
2. Project Natte Natuurparel de Utrecht, Fons van der Heijdenstraat Netersel.   weel 08-2022 van maandag                   Ploegam BV (Oss)
    (na de Schipstaarten afgesloten richting Westelbeers). Voor omwonenden   21 februari 2022 t/m 25 februari 2022    
    (vanuit Netersel) bereikbaar.

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

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_bladel
/gemeentebladel

 @gemeentebladel

Calamiteitenlijn (24 uur):
Tel.: 0497-361444

Voor het melden van gevaarlijke 
situaties, zoals bv. een gat in de weg.

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

Maandag 9.00 - 19.00 uur
Dinsdag 9.00 - 12.00 uur
Woensdag 9.00 - 19.00 uur
Donderdag 9.00 - 12.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Voor het maken van een afspraak 
met de burgemeester of een van de 

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

Verleende omgevingsvergunning

Casteren
•       Kranenberg 19, verbouwen van een woning en 

het plaatsen van een dakkapel aan de voor- en 
rechter zijgevel. Datum besluit: 01-02-2022.

Hapert
•       Abdijstraat 2, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het wijzigen van een kinderdagverblijf naar 
een woning. Datum besluit: 31-01-2022;

•       Industrieweg 23, aanbrengen van gevelreclame op 
de voorgevel van een bedrijfspand. Datum besluit: 
26-01-2022; 

•       Loonseweg 10, veranderen van twee bestaande 
inritten. Datum besluit: 27-01-2022; 

•       Vennenbos 1A, bouwen van een tijdelijke 
opslagruimte. Datum besluit: 01-02-2022.

  
Hoogeloon
•       Verzetshelden 38, plaatsen van een tijdelijke 

woonunit. Datum besluit: 31-01-2022.

Bladel
•       Dennenbos ongenummerd (naast huisnummer 3), 

bouwen van een loods. Datum besluit: 
01-02-2022

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn
Hapert
•       Vennenbos 1A, bouwen van een tijdelijke 

opslagruimte. Datum besluit: 27-01-2022.

Ontwerp Bestemmingsplan 
“Heuvel 9 en 9a Hoogeloon”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
“Heuvel 9 en 9a Hoogeloon” ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de 
beëindiging van agrarische bedrijfsactiviteiten 
(intensieve veehouderij) en omschakeling naar een 
woonfunctie. Hiertoe wordt het agrarisch bedrijf 
gesaneerd en komt het agrarisch bouwvlak te vervallen. 
De bestaande langgevelboerderij wordt gesplitst in 
twee wooneenheden. De overige bedrijfsopstallen 
worden gesloopt. Ter plaatse van de voormalige 
bedrijfsopstallen wordt de realisatie van één woning 
mogelijk gemaakt met toepassing van de Ruimte-voor-
Ruimte-regeling. Het is gelegen op Heuvel 9 en 9a te 
Hoogeloon. Het plan bestaat uit een toelichting, 
planregels en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 11 februari 2022 tot en met 24 maart 
2022 ter inzage bij het KCC. U kunt de stukken ook 
inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen 
of www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het ontwerp 
bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke 
reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van 
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze 
moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel 
van het ontwerpplan deze betrekking heeft.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het KCC of met mevrouw E. Pas 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 Valensplein 9, 
Hoogeloon.

JOUW ADVERTENTIE ZICHTBAAR 
IN DE GEHELE KEMPEN?

De Hint - Eyckelbergh - PC55

Laat jouw advertentie doorplaatsen van De Hint in Eersel naar PC55 in Bladel en Eyckelbergh in Bergeijk en je 
bereikt iedereen van Reusel tot Borkel en Schaft en van Vessem tot aan de Weebosch.

Piet Hakkens  T 06 415 688 37 Hennie van Schaijk  T 0497 551 777 Jos Beerens  T 06 145 338 79 Rob Luijten  T 0497 844 588
De Hint & Eyckelbergh (Gielen druk print webmedia) PC55

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:
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BEZORGERS GEZOCHT
m/v 

Leeftijd van 13 -99 jaar

HEERLIJK IN DE BUITENLUCHT � LEUKE BIJVERDIENSTE � EIGEN TEMPO

Wij zijn doorlopend op zoek naar bezorgers die PC55 samen 
met het folderpakket op vrijdag en zaterdag bezorgen. Soms 
kun je meteen aan de slag en indien alle wijken bezet zijn, zetten 
we je op de wachtlijst. Er komen ook weer wijken vrij.  

De kranten en folderpaketten worden in de loop van de vrijdag 
bij jouw thuis afgeleverd. Je hoeft er niet voor thuis te blijven. 

Een wijk bestaat uit circa 250 à 300 kranten. Je mag zelf bepalen 
of je op vrijdag en/of zaterdag bezorgt en dat alles in jouw eigen 
tempo. De verdienste is afhankelijk van leeftijd en ‘moeilijkheid’ 
van de wijk. 

Interesse?
Stuur een mailtje naar info@pc55.nl, of bel tijdens kantooruren 
naar 0497-844588.
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Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 6

W
ork Rule: M

en em
ployees w

ill be given off one evening each w
eek for courting

purposes, or tw
o evenings a w

eek if they go regularly to church.

4 9 8
3 1 2 4

8
4 6 5

9 7
2 6 7

8
8 2 6 3
6 8 5

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

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 4

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#7

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

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

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

2 9 4 6 5 8
8 7 3 7 2

2 4
8

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

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

4 2 6 8 1 6
9 8 6 2 7

3 9 2 1
6 7 4 1 7

7 2 5 6 6 8 5

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 6

"N
ature abhors annihilation."
-- M

arcus Tullius C
icero

2 6 8 3

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

1 3 9 2 6

6 1 7 3

In een cryptofilippine is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van cryptische omschrijvingen, die vaak 
twee of meer aanwijzingen bevatten. Sommige vakjes zijn voorzien van een getal; voor hetzelfde getal staat dezelfde 
letter. Zo verkrijg je door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere woorden in de 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!

Cryptofilippine – Thema: Ziekte - Gezondheid

A 7 3 6 5

B 13 3 3 14 3 10 2

C 6 16 2 12

D 1 3 12 9 3 3 2

E 7 6 12 7 7

F 8 14 9 11 10 15 16

G 16 12 4

H 15 2 2 14 6 12

I 6 14 10 9

J 6 3 7 5 5 2 10

K 6 3 9 3 13

L 2 15 5 13

M 5 6 3 2 6 14 3 2

N 6 10 2 2

O 5 4 10 2 12

P 12 8 10 8 14 7 14 16 4

Q 7 16 10 6

R 10 11 1 9 3 4

A – Fleurige maar agressieve 
  huidaandoening (8)
B – Mee-etende holbewoner (12)
C – Hier gaan 10 injecties aan vooraf (5,3)
D – Bijdrage van een vogel aan de 
  gezondheidszorg (12)
E – Variant op zo fris als een hoentje (9)
F – Huisartsenpost (13)
G – Gedoneerde huid (8)
H – Medicijn met een smaakje (3,7,3)
I – Dan lijdt de journalistiek (9)
J – Verhoging bij timmermannen en 
  toneelspelers (13)
K – Hieraan ontleent de man zijn 
  status (3-6)

L – Niet alle meubilair weggeven omdat 
  je ziek bent (3,3,6)
M – Publiekelijke actie in het centrum (16)
N – Voor vader(land) (8)
O – De periodieke vraag is nog niet 
  door haar aan de orde gebracht (9)
P – Blijven ademen 
  (advies van Interpolis) (17)
Q – Hebben veel Amerikanen gekregen
  nadat ze in 2016 op Trump stemden (7)
R – Was Maria na haar onbevlekte 
  ontvangenis (12)

 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. 
Afgeven of opsturen kan ook: PC55 - Hoefblad 40 - 5527 KV  Hapert. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Veel plezier met het puzzelen!

De winnaar van vorige week is: 

Manon Smetsers 
uit Hoogeloon

met het oplossingswoord: ‘koppelwerkwoord’

Manon heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 
is een PC55-pakket 
bestaande uit een heuptas
(sport)handdoek en bidon.

Manon Smetsers 

De winnaar van vorige week is: 

Manon Smetsers 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

De winnaar van vorige week is: 

Manon Smetsers 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

Cryptofilippine - Thema: Dieren 
 
   A 13 2 2   7  4   7 12   
 B 11 13 2 2  4   14 7       
     C  2  7   10  1    
  D 8 10 10  14    7       
    E 1 2   7   5  6  9  
       F   10 7  14 10    

   G  7 1            
     H 11   1   2 2     
  I 8 10  9 12  3    6  2   
J 1  12  10  7  7 7        
  K  2 2  11    10  10 1    
 L  10  1  12  3 7        
    M 13  7    7       
N 5  9  10 7   7  7       
   O  9 7    8 2 2      
P 8  1 11 13    14  2 2      
   Q 3  8     1       
R 9 7  7   2  7         
 
 
 
 
 

Ziekte & Gezondheid

Markt 4, Hapert

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

onder komo-keur

Meerheide 242, 5521 DW Eersel         
Telefoon 0497 - 360515

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

J. van Uijthoven & Zn. bv
GROND EN INFRA

NETERSEL - Het best bewaarde geheim in 
’t Hupke, zoals Netersel heet tijdens car-
naval, bleef ook dit jaar intact. Tijdens een 
live gestreamde uitzending vanuit Café D’n 
Driesprong en georganiseerd door carna-
valsvereniging De Bunstèkers kwam Bart 
Paridaans (37) bijna letterlijk uit de zwarte 
hoed getoverd. 

Ook dit jaar koos carnavalsvereniging De 
Buntstèkers voor een live-stream van de be-
kendmaking. De opnames vonden plaats in 
café D’n Driesprong, waar een klein aantal 
tafels was opgesteld om binnen de gelden-
de RIVM-regels toch met enkele tientallen 
dorpsgenoten een gezellige sfeer te creëren. 

Onder de intussen vertrouwde regie van pre-
sentator Jeroen Spooren werd een groot aan-
tal eerder opgenomen optredens van eigen 
bodem vertoond, afgewisseld met live huldi-
gingen. Wim van der Heijden werd bij aanvang 
onderscheiden met zijn 22-jarig lidmaatschap 
van De Buntstèkers, gevolgd door presen-
taties van bestuursleden die een toelichting 
gaven op de aankomende carnavalsevene-
menten. In een aanstekelijke video werd al een 
beeld geschetst van hoe het zomercarnaval 
er uit kan komen te zien en één van de ver-
enigingen bracht overtuigend in beeld welke 
mogelijkheden er zijn om de kerk van het dorp 
een nieuwe bestemming te geven. Natuurlijk 
waren ook Bart Seuntiëns en Jaap Waalen 
te zien op het podium, waar zij het jaar van  
Netersel én haar inwoners nog eens kritisch 
en humoristisch de revue lieten passeren. 

De nieuwe prins, van geboorte afkomstig uit 
Eersel, zit in het zaag- en slijpwerk en brengt 
zijn vrije tijd door op zijn off-road motorfiets. 
Met de bekendmaking van de nieuwe prins 
bestaat de carnavalsraad van Netersel intus-
sen uit 25 personen, waarmee aan het begrip 
Raad van 11 in dit dorp extra inhoud wordt 
gegeven. Prins Parrie is de 46ste carnaval-
sprins van Netersel. Als eerste activiteit voor 
de nieuwe prins geldt het bijwonen van de 
verkiezing van de jeugdprins en jeugdprinses 
deze week. Daarna wordt op zaterdag 25 fe-
bruari ‘carnaval in eigen tuin’ georganiseerd. 
Dit evenement dat vorig jaar als een prima 
alternatief was voor de optocht, belooft ook 
dit jaar weer groots te worden. Adjudant van 
Prins Parrie is Jeroen Verdonschot die van-
wege corona als eerste prins van Netersel 
maar liefst 2 jaar in functie is geweest.

Bart Paridaans 46ste 
carnavalsprins van Netersel

HAPERT - Senio-
renvereniging KBO 
Hapert gaat in sa-
menwerking met 
carnavalsvereni-
ging de Pintewip-
pers dit jaar, op 
vrijdagmiddag 25 
februari, weer een 
grandioze gezellige 
carnavalsmiddag 
organiseren. Alle 
senioren van Hapert 

van 50 jaar en ouder worden hiervoor uit-
genodigd.

Omdat corona helaas nog nadrukkelijk aan-
wezig is, moeten wel de basisrichtlijnen van 
de Rijksoverheid in acht worden genomen. 
Dit betekent o.a. dat bij binnenkomst een  
geldig corona-toegangsbewijs moet worden  
getoond en dat iedereen in Den Tref een 
vaste zitplaats toegewezen krijgt.

Het programma voorziet in diverse verras-
sende elementen en optredens geduren-
de de middag en in eten en drinken wordt 
ruimschoots voorzien. De aanvang van deze 
feestmiddag is om 13.30 uur en is voor de 
doelgroep gratis toegankelijk. Dus reserveer 
deze middag alvast in uw agenda en maak 
hiervoor al een afspraak met vrienden en  
familie, want het wordt zeker een gezellig 
en verrassend kijk- en luisterevenement met 
veel onverwachte acts. Let op: aanmelden is 
niet nodig maar vol = vol, dus kom op tijd!

Vrijdag 
25 februari 
carnavalsmiddag 
voor senioren
in Den Tref

Helaas zal carnaval, zoals wij het kennen, 
ook dit jaar niet doorgaan. We missen de 
positiviteit, saamhorigheid en gezelligheid 
van carnaval. Daarom haalt Durlinger car-
naval naar jouw voordeur! 

Om onze klanten een beetje op te vrolijken 
hebben we een ludieke winactie. Op 12, 19 
en 26 februari organiseren we thuisoptreden. 
Iedereen die de komende weken schoenen 
besteld via onze webshop of koopt in één van 
onze winkels, maakt kans op een thuiscon-
cert van Frans Flamingo! Hij zal in totaal 10 
optredens verzorgen door Limburg, Brabant 
en een klein stukje Gelderland. 

Op zaterdag 12, 19 en 26 februari zullen we 

met onze eigen Durlinger-vrachtwagen tou-
ren langs de prijswinnaars. Het optreden zal 
plaatsvinden voor de voordeur, waardoor 
Frans Flamingo een beetje vrolijkheid brengt 
naar de klanten én eventuele buurtgenoten. 
Natuurlijk zal dit alles helemaal corona-proof 
worden georganiseerd.
 
Wil je nou kans maken op een thuisconcert? 
Bestel dan tot 25 februari in onze webshop 
of kom langs in één van de winkels en laat 
je gegevens achter. Wij nemen in deze perio-
de contact op met de winnaars. Meedoen is  
natuurlijk geheel vrijblijvend. 

Wil je nog wat meer informatie? Bekijk dan 
het filmpje, door de QR-code te scannen.

Durlinger brengt carnaval 
naar jouw voordeur!

CARNAVAL
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BERGEIJK - We zijn 
nog op zoek naar 
nieuwe medewerkers. 
We zoeken personen, 
jong of oud (15 tot ± 
70 jaar), die graag 
willen meehelpen om 
het de kinderen naar 
de zin te maken. De 

werkzaamheden bevatten o.a. het beheren 
van de kassaentree en het snoepwinkeltje. 

Een goed rekentalent is dus een pre. Verder 
moet er natuurlijk ook wat gepoetst en op-
geruimd worden en van alles klaar gezet. De 

vrijwilligersvergoeding bedraagt € 18,00 per 
middag (12.30 tot ± 17.30 uur). 

De speeltuin is op woensdag-, vrijdag-, za-
terdag- en zondagmiddag en in de school-
vakanties elke dag geopend. Maar je kunt 
steeds aangeven op welke dagen je wel en 
niet kunt werken. 

Heb je interesse? Mail dan naar: info@speel-
tuindebucht.nl o.v.v. ‘personeel gezocht’ en 
we laten je snel iets weten. 

Eerst nog meer info? Bel dan met Caroline 
van Gompel, tel. 06-53671058.

Nieuwe medewerkers gezocht 
voor Speeltuin de Bucht

Op onze energieloketten krijgen we veel 
vragen over subsidies voor energiemaat-
regelen. Daarnaast is er sinds 1 januari van 
dit jaar weer het nodige veranderd. Tijd dus 
voor een actueel overzicht. We onderschei-
den subsidies en fiscale maatregelen.

Btw
Onder deze laatste vallen de btw-teruggave 
bij de aanschaf van zonnepanelen en een 
laag btw-tarief (9%) voor isolatiewerkzaam-
heden. Voor zonnepanelen bestaat nog 
steeds de salderingsregeling, maar hoe lang 
nog is onzeker. Het kabinet moet daar een 
besluit over nemen. We lezen dat 2023 niet 
meer haalbaar is en dat het 2024 zal worden 
voordat de salderingsregeling in 7 stappen 
wordt afgebouwd. De salderingsregeling be-
tekent dat de stroom die je levert even veel 
waard is dan de stroom die je afneemt. Het 
voordeel dat dit oplevert is aanzienlijk. 

Het Rijk
Subsidies zijn beschikbaar via het Rijk en de 
gemeenten. Voor de subsidies van het Rijk 
moet je bij rvo.nl zijn. Met deze landelijke 
subsidie krijg je ongeveer 30 procent van de 
kosten terug. Subsidies is er voor isolatie van 
dak, buitenmuren, vloer en hoogrendements-

glas. Om in aanmerking te komen moet je 
binnen een jaar ten minste 2 isolatiemaatre-
gelen laten uitvoeren óf 1 isolatiemaatregel 
combineren met een warmtepomp of zonne-
boiler. De subsidieaanvraag stuur je op nadat 
beide maatregelen zijn uitgevoerd, maar bin-
nen een jaar.

Een aantrekkelijke subsidie is er ook voor 
de warmtepomp. Deze varieert van 1.650 tot 
5.100 euro, afhankelijk van de soort warmte-
pomp, het vermogen en het energielabel. 
Voor hele kleine warmtepompen is het subsi-
diebedrag 500 tot 800 euro. Voor een zonne-
boiler hangt de subsidie af van de omvang, 
bijvoorbeeld 1.000 euro voor een zonneboiler 
voor 4 personen. Kijk op rvo.nl/isde voor  de 
voorwaarden.

Gemeenten
Bij de gemeente Bergeijk en Bladel moet je 
de subsidie vooraf aanvragen. Op hun web-
sites staat goed uitgelegd welke maatregel 
voor subsidie in aanmerking komt en voor 
welk bedrag. Belangrijk is dat deze subsidies 
opgeteld mogen worden op de subsidies van 
het Rijk. Nog vragen; bij het EnergieLoket 
helpen ze je verder.

www.kempenenergie.nl

Subsidie voor energiemaatregelen
Advies over energieverbruik

glas. Om in aanmerking te komen moet je 
binnen een jaar ten minste 2 isolatiemaatre-

Advies over energieverbruik

Bespaar
met de zon!

Óók op bewolkte dagen!

Zonnepanelen zijn goed voor 
het milieu én uw portemonnee!

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

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

T (0497) 33 08 88  E info@islbladel.nl   

I www.islbladel.nl

Ontvang nu 

de BTW retour!
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BOERDERIJ 
BOOMSTAMBLADEN

massief blad 5 cm massief blad 5 cm 

Match met poot naar keuze vanaf 199

Snel leverbaar
Ook online!

Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.

Zelf monteren.
Meer info in de winkel.

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

(hoek)bank
In div. maten/

 kleuren/stoffen. 
Elektrisch 

verstelbaar 
optioneel.

vanaf

599

Kast

       vanaf 

1499

Salontafel

vanaf

349
Vloerkleed

vanaf

119
Mango

tafel rond
incl. spinpoot 

ø 130

299
ø 150

399

Diana
Stoel 

169

119
130x80 399
160x90 549
180x90 599

200x100 649
220x100 699
240x100 749
260x100 799
280x100 879
300x100 949

Arlington 
Vakkenkast met 

visgraatmotief
ook in zwart 

999

899

(hoek)bank
In div. maten/

 kleuren/stoffen. 
Elektrisch 

verstelbaar 

(hoek)bankJubileum deals

Loft 
Metalen 
boekenkast
Zelfmontage

op=op

199

Jelt
Stoel

slechts

79

achter de eerste deur.

Meer info in de winkel.

Bristol
Stoel

slechts

69

Ook leverbaar 
ø120cm
ø140cm

Jubileum dealsJubileum deals
Gratis plaid 

Bij aankoop 
van een bank 

Op=op

Gratis plaid Gratis plaid Gratis plaid 
Bij aankoop 

Gratis plaid 

130x80 399

TIP

199

Stinn
Salontafel
Set van 3 

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

Stinn
Salontafel
Set van 3 

369

189

p.st. 
vanaf

69

Drop
Hanglamp

ø 44

89

Acties zijn geldig t/m 28 feb.2022 
SHOP ONLINE. Ook op afspraak!

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

Het programma van PRO5

Ons programma heeft de titel: 
‘Sociaal, solidair en duurzaam 
samen leven’. De drie kernwaar-
den van PRO5 zijn altijd onze 
rode draad en met de toevoe-
ging ‘samen leven’ benadruk-
ken we hoe belangrijk we het 
vinden om alle inwoners in onze 
gemeente te horen en te zien. 

Onze thema’s

1. Omkijken naar elkaar
2. Voor iedereen een woning
3. Ontmoeting brengt verbinding
4. Energie voor een schone 

toekomst
5. Een veilige en groene 

leefomgeving
6. Inwoner aan zet

Al onze plannen en keuzes leest 
u via www.pro5.nu/programma

Stem 14, 15 of 16 maart PRO5

De Kandidaten van PRO5 

Het PRO5 team dat klaar staat 
om zich in te zetten voor een 
sociale, solidaire en duurzame 
gemeente bestaat uit 24 
enthousiastelingen. 

Hieronder zie je het overzicht!

1. Hugo Maas
2. Rob Beeren
3. Marieke van Gorp
4. Chris Swaanen
5. Dirk van de Voort
6. Katinka Boukhanissa
7. Marijke Volwerk
8. Diede Michiels
9. Jan Evers
10. Kevin Schoofs
11. Paul Maas
12. Ingrid van Bezouw
13. Ben Maas
14. Joel Veraa 
15. Ad Castelijns
16. Mariet Verdaat
17. Frank van Limpt 
18. Henriette van Balkom
19. Samira Wijbenga
20.Nienke Adriaans
21. Margot Tiemessen
22. Mohamed El Hannaouy
23. Daan Smets
24.Marcel Roks

Wil jij mijn valentijn zijn?

Kijk op www.pro5.nu/omkijken-naar-elkaar 
of scan de QR code

HOOGE MIERDE - Na een mooi treff en zon-
der publiek zijn we blij dat we op zaterdag 
19 februari weer een muziekmiddag kun-
nen organiseren in De Schakel, De Stad  5 
in Hooge Mierde.

Samen met de Accordeontrefvrienden, de 
Grensmuzikanten en Steirische groep belooft 

het weer een gezellige middag te worden als 
vanouds en het publiek mag hierbij aanwezig 
zijn. Dit alles wel met in achtneming van de 
dan geldende Covid-regels. Gezien de ruimte 
die De Schakel heeft, hoeft dit geen belem-
mering te zijn. De aanvang is om 14.00 uur en 
de entree is gratis. Bel voor meer informatie 
naar 06-12992302.

Zaterdag 19 februari muziek-
middag in De Schakel
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Heeft u een duim? Stuur dan de gegevens met een mo-
tivatie 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 ge-
plaatst met uitzondering wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... pinguïns ooit wel 
2 meter hoog waren? 
Op het Antarctisch 

Schiereiland zijn botten 
teruggevonden van deze 
reuzen. Ze zouden wel 

100 kilo hebben gewogen. 

Het is al even geleden 
dat deze pinguïns 

rondliepen, zo’n kleine 
40 miljoen jaar. 

Overigens is de nog 
steeds levende 

keizerspinguïn ook geen 
kleintje. Hij kan 1,10 
meter hoog worden.

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

ALLERHANDE

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

OLYMPISCHE

QUIZ 2022
Antwoorden & Prijswinnaars Antwoorden & Prijswinnaars 
Olympische Spelen QuizOlympische Spelen Quiz

HAPERT - Onlangs 
kwamen wij bij u langs 
voor de jaarlijkse lo-
terij. De opbrengst 
van deze loterij is als 
vanouds bestemd 
voor een goed doel. 
Inwoners van Hapert 
die langdurig ziek zijn 
worden namelijk door 
ons tijdens het carna-

valsweekend bedacht met een presentje in 
de vorm van een fruitschaal. Wij danken u 
allen voor de loten die u in dat kader van 
ons heeft gekocht. 

De uitslag:
- 1e prijs: € 225,- is gevallen op lot:  0928
- 2e prijs: € 125,- is gevallen op lot:  5049
- 3e prijs: € 50,- is gevallen op lot:  6565
- 4e prijs: € 25,- is gevallen op lot:  6924
- 5e prijs: € 25,- is gevallen op lot:  0274
- 6e prijs: € 15,- is gevallen op lot:  1317
- 7e prijs: € 15,- is gevallen op lot:  3080
- 8e prijs: € 15,- is gevallen op lot:  4293
- 9e prijs: € 15,- is gevallen op lot:  4479

Alle prijzen zijn vanaf heden af te halen bij 
Lian van de Spijker, Leeuweriklaan 30 in Ha-
pert.

Op carnavalszaterdag 26 februari, tussen 
10.00 en 12.30 uur, bezoekt Prins Remorques, 
met enkele leden van zijn gevolg, dorpsgeno-
ten die ziek zijn. Ook aan de bewoners in de 
Hapertse Kluis en de Hapertse bewoners van 
de verpleeghuizen in Bladel en Eersel wordt 
gedacht. 

Kent u nog iemand in uw omgeving die lang-
durig ziek is of in het ziekenhuis ligt en die 
door een bezoekje van de Prins of een af-
vaardiging van de Pintewippers een beetje 
opgepept kan worden, laat het ons dan even 
weten. U moet er wel van overtuigd zijn dat 
de te bezoeken persoon het op prijs stelt. 

U kunt zijn of haar naam en adres voor 23 
februari via een WhatsApp-berichtje doorge-
ven aan Henri Jansen (tel. 06-25201207), dan 
wel een mailtje te sturen naar 

secretariaat@pintewippers.nl

Uitslag loterij cv de Pintewippers

Vanaf 14 februari brengen we verkeers-
remmers aan (drie wegversmallingen en 
twee ‘punaises’: ronde verkeersdrempels) 

op de Vloeieind tussen de provinciale weg 
en de Draaiboom-Gijsestraat. 

Op deze plek wordt namelijk vaak de maxi-
male snelheid overschreden. Je kunt de te-
kening bekijken op www.reuseldemierden.
nl/nieuws. Tussen 14 en 21 februari wordt de 
weg nog niet afgesloten. Vanaf 21 februari 
is een stuk van de Vloeieind wel een aantal 
dagen afgesloten. Daarover later meer infor-
matie.

Aanleg verkeersremmers op Vloeieind

Vloeieind t.h.v. Mariakapelletje

1 Welk zeven onderdelen maken hun debuut in Beijing? Monobob vrouwen, Freestyle skiën big air man-
nen, Freestyle skiën big air vrouwen, Gemengd teamonderdeel freestyle skiën aerials, Gemengd teamon-
derdeel schansspringen, Gemengd teamonderdeel snowboarden, Gemengd teamonderdeel shorttrack
2 Waar begonnen in 1924 de eerste Olympische Winterspelen? Parijs Chamonix
3 Hoeveel medailles haalde Nederland tijdens de Winterspelen in 2018? 20
4 Hoeveel Nederlandse schaatsers doen er totaal mee aan de Olympische Winterspelen? 
18  (dit is zonder kunstrijden en shortrack) 
5 Wie zijn voor Nederland aangewezen om deel te nemen aan de ploegenachtervolging en de 
mass start? Sven Kramer en Marcel Bosker
6 Wie zijn de vlagdragers voor Nederland? Lindsay van Zundert en Kjeld Nuis
7 Wie heeft zich voor Nederland gekwalificeerd voor het kunstschaatsen? Lindsay van Zundert

Winnaars van het PC55 sportpakket:
• Hans Clemens  Hans Clemens • Harold Spooren  Harold Spooren • 

•  Jolanda Kolen  Jolanda Kolen •  J. van den Maagdenberg  J. van den Maagdenberg •
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Buurtgezinnen zoekt 
steungezinnen voor 
Deze leukerd die aandacht verdient!
Voor een verlegen jongen van 8 jaar zoeken 
we een warm steungezin met kinderen 
tussen 7-10 jaar. 

Veel energie van zijn alleenstaande moeder 
gaat naar zijn oudere broer. Daarom gunt ze 
hem van harte een gezin waar hij wekelijks op 
maandag, dinsdag of donderdag na school 
kan spelen en zichzelf kan zijn. Hij houdt van 
buiten klimmen of stoeien of binnen tekenen. 
Als het samen met leeftijdgenootjes is dan 
geniet hij!

Een zus (8) en broertje (6) die een gezellige 
speelplek zoeken.
Hun ouders hebben zware jaren gehad. Een 
liefdevol gezin zou heel ondersteunend zijn 
op donderdag van 14.30 tot 17.30 uur en in 
overleg ook in de vakanties,

De vrolijke jongen is heel sociaal en gevoelig, 
maakt gemakkelijk contact. Hij speelt graag 
samen een spelletje of op de trampoline. Het 
meisje is lief en rustig en houdt van knutse-
len, bouwen en haar hond. 

Ben je een gezin met kinderen, senioren met 
uitwonende kinderen, opa’s en oma’s of men-
sen zonder kinderen met opvoedervaring, 
dan komen ze graag bij jullie spelen!

Meer info: Dianne Mariën, dianne@buurtge-
zinnen.nl of 06-83357211. 

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar?
Dan wint u een paar ATC-wandelsokken 
van Lowa van Voet en Goed t.w.v. € 20,00 
en een sporthanddoek met bidon van 
PC55 t.w.v. € 20,00. 

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

Reusel is 2 x 4 generaties rijker. V.l.n.r.: Lenne Hooijen, Hilde Hooijen, Pien Roest, Riet van de Put (Hapert), Bowie van 
Limpt en Maud Hooijen. Van harte gefliciteerd!

2 x  4 generaties2 x  4 generaties

CASTEREN - Door de huidige maatrege-
len zien De Bollemeppers uit Casteren 
onvoldoende mogelijkheden om carnaval 
te vieren op de manier die ze in het Bol-
lemeppersgat gewend zijn. Vandaar dat 
ze hebben besloten om alle carnavalsac-
tiviteiten te verplaatsen. Om alvast in de 
stemming te komen hebben ze ook beslo-
ten om op een ludieke manier het carna-
valsseizoen te openen.

Het programma ziet er als volgt uit:
-  Zondag 20 februari: off iciële opening carna-

valsseizoen met Jeugdprins Klomp.
-  Zondag 27 februari: huis- en tuinversiering 

met mooie prijzen.
-  Zaterdag 26 maart: Prinsenbal met bekend-

making van de nieuwe Prins carnaval.

-  Vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 april:
 tonpraoten in het Bollemepperspaleis.

-  Zaterdag 16 april: carnavalsoptocht door de 
straten van het Bollemeppersgat.

-  Zondag 17 en maandag 18 april: (Paas)
carnaval met diverse activiteiten.

Deze datums zijn onder voorbehoud van 
de dan geldende maatregelen. Als blijkt dat 
de maatregelen toch te beperkend zijn om 
op een normale manier carnaval te kunnen 
vieren, dan worden er geen nieuwe data 
gepland. De  komende weken gaan De Bol-
lemeppers volop aan de slag om het carna-
valsprogramma verder uit te werken, zodat er 
weer als vanouds met zijn allen samen carna-
val gevierd kan worden in het carnavaleske 
Bollemeppersgat. Alaaf!

De Bollemeppers verplaatsen carnavals-
activiteiten richting Pasen
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4 Continental winterbanden op lichtmetalen 
velgen, € 50,-. BMW 2 of 3 serie 225/45 R17. 
vessem5512@hotmail.com

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. 

Set winterbanden op stalen velg, incl. Toyota 
wieldoppen, 205/55R16 91H, profiel 8 mm, 
z.g.a.n. Tel. 0497-643551.

Willy Vandersteen en andere div. stripboeken, 
zoals Lucky Luke, 120 stuks, jaren ‘70-’80.
Tel. 06-83891093.

BELASTINGAANGIFTE 2021
De belastingaangifte 2021 komt er weer aan! 
Wij vullen graag voor u de belastingaangifte in. 
Ook voor aangifte erfbelastingen kunt u bij ons 
terecht. Service Op Maat Rieky van Steensel en 
Bernadette Craens, tel. 0497-385391.

2-3 pers. puntdak tent met toebehoren, groen 
doek, met plastic voorportaal. € 20,-.
Tel. 06-83891093.

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

Strak, modern, witte robuuste salontafel met 
groot open opbergvak, 1650x750x360.
Tel. 06-83891093.

Elektrische heggenschaar in doos, z.g.a.n. 
600 Watt, € 30,-. Tel. 06-49507923.

Campingbedje, d.blauw, incl. extra matrasje.
€ 25,00. Tel. 06-13277895.

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

Transporter damesfiets, zwart, z.g.a.n. € 125,-.
Tel. 06-53416897.

Oma-studenten fiets, 28 inch, zwart, met licht en 
slot, € 50,-. 4 Michelin zomerbanden, 195-65-15, 
profiel 7 mm, € 20,- p.st. Tel. 06-45558565.

Set winterbanden, licht metalen velgen, incl. 
Seat doppen, z.g.a.n. € 195,-. Tel. 06-53741659.

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

Levant rechte stoellift, compleet, voor 14 treden 
trap. Tel. 06-10722062.

Grenen houten bed, 90x200, met Auping 
spiraalbodem en matras, i.g.st. € 50,-.
Tel. 06-19870285.

Tijdelijk gebruikte inductiekookplaat, 6 weken, 
type SI 1m7743B, zwart glas, 7,2kw inbouwmaat 
560 x490 x 45, prijs in overleg. Tel. 06-83891093

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

Restantpartij planken, lengte 1.18 m, breedte 7,8 
cm en dikte 1,8 cm. € 25,-. Tel. 06-83918582.

Stihl motorkettingzaag, type 029, super, 
bladlengte 40 cm met zaagoverall en Stihl 
bosmaaier, type F55. T.e.a.b. Tel. 0497-384600.

Goed onderhouden damesfiets, € 40,00.
Tel. 06-51374993.

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

Nette, gebruikte fietsendrager voor 2 fietsen, 
Spinder Falcon. € 125,-. Tel. 06-13743246.

Denver DVD-speler zonder afstandsb. met 
20 originele DVD-films in hoes, meeste zijn 
actiefilms. € 30,-. Tel. 0497-386034.

Garagesale spulletjes, o.a. div. perzische 
kleedjes, klok, oude tekeningen ingelijst. T.e.a.b. 
Tel. 06-20999138.

Kinder-wandelwagen, combi, met regenhoes, 
merk Quinny, i.g.st. € 45,-. Tel. 06-22441533.

Boxspring, 1,5 jr. oud, 180x200 cm, met 
gecapitonneerd kopbord, d.grijs, met topper, 
dekbed, overtrek en kussens. Tel. 06-47442286.

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

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

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

TE HUUR BOVENWONING EN
RUIME BENEDENWONING
In Bladel (€ 850,- per maand). Kamer, slaap-
kamer, badkamer, keuken en dakterras. Ruime 
benedenwoning (€ 1000,- per maand). Grote 
kamer, slaapkamer, keuken, ruim terras en met 
garage. Nieuwstaat, per 15 maart beschikbaar. 
Bellen vanaf 12 februari: 06-55822819.

GEZOCHT: Parttime stalmedewerker 
voor paardenbedrijf in Bladel, voor enkele 
ochtenden per week. Tel. 06-46762880.

GEZOCHT: Interieurverzorgster, 4-5 uur per 
week, dag in overleg, woonplaats Reusel. 
Reactie via: jvandenborne63@hotmail.com

GEZOCHT: Poetshulp voor 3 uur per 2 weken 
bij particulier, Hooge Mierde. Dag gezamenlijk 
te bespreken. Whatsapp: 06-11801722.

GEZOCHT: Stalling voor camper, 7,5 x 2,25 x 3.0 
Tel. 06-48088312.

GEZOCHT: Nette, betrouwbare huishoudelijke 
hulp (Reusel), 3 à 4 uur p/week, dag en 
vergoeding in overleg (niet op woensdag). 
Tel. 06-11207544.

GEZOCHT: Vaste huishoudelijke hulp in Bladel 
voor max. 3 werkdagen, uren  in overleg. Goede 
beloning (wit). Tel. 06-22152880.

GEZOCHT: Tuinman voor wekelijks bijhouden 
tuin in Hapert, o.a. grasmaaien en perkjes 
bijhouden. Tel. 0497-382197.

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

GEZOCHT: Poetshulp voor 2 uur p.wk. in 
Hooge Mierde. Liefst op woensdag, maar 
andere dag bespreekbaar. Tel. 013-5091685.

VERLOREN: Variofocus bril, kleur aubergine, in 
groen etui op fietspad tussen Reusel-Hapert op 
vrijdag 28 januari. Tel. 06-80044215.

GEVONDEN: Gazelle herenfiets, merk Dovos, 
kleur grijs. Tel. 06-51084185.

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.

GEVRAAGD: Brandhout, ongeverfd.
Tel. 06-83918582.

GEVRAAGD: Oude en gouden munten, oude 
bankbiljetten. Tel. 06-36213477.

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.

TE KOOP GEVRAAGD: Houten bolderkar.
Tel. 06-39501124.

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

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

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

Particulieren kunnen gratis een ‘meeltje’ plaatsen tot 
20 woorden voor de aan- en verkoop van huishou-
delijke spullen en voor het melden van gevonden en 
verloren voorwerpen. Boven de 20 woorden betaalt u 
€ 8,- tot een maximum van 40 woorden. 

Het meeltje blijft staan tot u het weer afmeldt of 
het wordt vervangen door een recenter meeltje van 
een ander indien er een groot aanbod van meeltjes is.

U kunt uw ‘meeltje’ inclusief uw adresgegevens en 
telefoonnummer sturen naar: 
• info@pc55.nl 
• www.pc55.nl/opgave-meeltje
•  inleveren bij PC55, Hoefblad 40, Hapert.

Berichten die voor maandag 24.00 uur worden aange-
leverd, worden in de eerste uitgave daarna geplaatst. 

Heeft u een commercieel getint bericht of groter ‘goed’
(tot 20 woorden) dan kan deze geplaatst worden voor 
een schappelijk tarief van € 10,- (vooraf te betalen) 
per geplaatst bericht (per keer). Denk hierbij aan 
auto’s, caravans, gebouwen verhuur, (semi)bedrijfs-
matige verkoop van standaard producten e.d.. Boven 
de 20 woorden betaalt u € 8,- extra tot een maximum 
van 40 woorden.

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

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

Advertenties & berichten
De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is maandag 12.00 uur. 
Voor teksten/artikelen en beeldmateriaal is de sluitingstijd maandag 24.00 uur of in overleg. 
De aanleverspecificaties staan vermeld op de website www.pc55.nl.

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

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

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

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

Colofon

Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

TE KOOP

GEVONDEN

GEVRAAGD

GEZOCHT

VERLOREN

TE HUUR

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE
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 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

VAKGARAGE
MINK

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

Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Willibrordlaan 48, Hulsel • Tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Petrusklepel
Ik sprak iemand van wie de vader overleden 
was met carnaval en de moeder met de ker-
mis. Dat maakt het allemaal niet makkelijker. 
Het ene moment zoek je een graf uit, het an-
dere moment loop je op straat tussen de feest-
vierders. Maar ja, zo iets heb je niet voor het 
zeggen. Je hebt wél iets te zeggen als je een 
feest verplaatst. Dan kun je rekening houden 
met de omstandigheden. Ik denk bijvoorbeeld 
aan carnaval 2022. Eerst dachten we dat het 
wéér een jaar overgeslagen zou worden. Maar 
met de versoepelingen kwam ook de koorts 
terug. En met de koorts de vergeetachtig-
heid? In onze gemeente bestaat de kans dat 
carnaval gevierd wordt met... Pasen! Dus in 
de dagen dat we het lijden, sterven en verrij-
zen van Onze Lieve Heer gedenken (Goede 
Vrijdag, Stille Zaterdag, Paaszondag). Als je 
iemand zou vragen: kun je met Kerstmis car-
naval vieren? Dan was het antwoord waar-
schijnlijk ‘nee’. Zou dat voor Pasen ook niet 
moeten gelden? Dat is het belangrijkste chris-
telijke feest. Dat willen we goed voorbereiden 
en zoveel mogelijk sámen beleven. Carnaval 
met Pinksteren zou beter zijn. Dat is echt een 
feest van eenheid in verscheidenheid. 

Pastoor Schilder

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

6e Zondag door het Jaar
Zondag 13 februari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

HH. Cyrillus en Methodius
Maandag 14 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

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

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

Zeven HH. Servieten
Donderdag 17 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt,
                 Gebedsdienst

Vrijdag 18 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

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

7e Zondag door het Jaar
Zondag 20 februari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref 
                 (m.m.v. gemengd koor)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 19 en 20 februari)

Bladel zaterdag:
- Nol Maandonks
- Will van Vliet
- Janus Coolen
- Ouders Van de Vliet-Timmermans 
  en hun zoon Will

Bladel zondag:
- Emmanuël Roijmans
- Alle overledenen van de familie 
  De Leest-Kolsters (f)
- Pastoor Kees Bertens
- Overleden familie Groenen-Joosten

Casteren:
- Ilse Teurlings

Hapert:
- De zieken in de parochie

Hoogeloon:
- Petra Bullens-Hendriks (mdgt)
- Pastoor A. Bertens en 
  overleden familie (f)
- Toon Meulenbroeks, 
  overleden ouders Timmermans-
  Rademakers en dochter
- Jan en Paula Peeters, Toos, Nel en Asse

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

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

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

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

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

6e Zondag door het Jaar
Zaterdag 12 februari
16.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 13 februari
09.30 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Lena Bleijs-van Hoof
- Jo Lavrijsen-van Dommelen
- Overleden ouders Bert Hendrikx 
  en Kéke Hendrikx-Vingerhoets
- Dré van Helvoirt en 
  Ria van Helvoirt-Robben
- Sjef Merckx (nms. KBO Hulsel)

Vrijdag 18 februari
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

7e Zondag door het Jaar
Zaterdag 19 februari
16.00 uur: Eucharistieviering
- Piet van Hoppe en 
  Zus van Hoppe-Heuvelmans

Zondag 20 februari
09.30 uur: Eucharistieviering
- Kees Dobbelaar
- Eerste jaargetijde 
  Lies Stokkerman-Laureijs
- Hennie Janssen en overleden ouders 
  Jac en Greet Janssen-Vosters
- Toon van Gisbergen
- Jan Maas

Vrijdag 25 februari
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

Mededelingen:
-  Heilige mis op zaterdag is voortaan om 

16.00 uur. We willen in Reusel de voor-
avondmis van de zondag om 16.00 uur 
opdragen, dan kun je ruim voor 17.00 uur 
weer thuis aan de koff ie en de boterham 
zitten. Enfin, maar kijken of dit aanslaat. 
We denken in mogelijkheden i.p.v. moei-
lijkheden. Wees in ieder geval van harte 
welkom.

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

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 13 februari: 10.00 uur. Livestream in kerkzaal 
vanuit Immanuelkerk in Veldhoven
Zondag 20 februari: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 27 februari: 10.00 uur. Ds. A. van Brussel

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

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 13 februari: 10.00 uur. Ds. J.J. van der Wal uit Eersel
Zondag 20 februari: 10.00 uur. Ds. W. Dekker uit Veldhoven
Zondag 27 februari: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries

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

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

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

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

DANKBETUIGING

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

mijn man, onze pa en opa

 Thieu Maas
✩ 25 oktober 1953           ✝ 9 januari 2022

Speciale dank aan Uitvaartzorg van den Berk en Loonen.

Lisette
Jeroen en Karin, Lieke, Lotte
Stefan en Leoni, Esmee, Luc

DANKBETUIGING

Tot ons verdriet moesten wij afscheid nemen van onze broer en oom

Harrie Vosters

Heel veel dank voor alle goede zorgen en aandacht 
tijdens de laatste levensfase en rondom het afscheid van Harrie.

Een speciaal woord van dank voor; 
Pastoor Schilder, huisarts Dijkmans, 

medewerkers van huize Kempenland Zuid en 
uitvaartzorg van den Berk & Loonen.

Familie Vosters

DANK 

Voor zoveel kaartjes, zoveel berichtjes, zoveel knuff els op afstand, 
zoveel bloemen, zoveel troost….

Hartelijk dank voor al die steun en medeleven tijdens de ziekte en na het 
overlijden van mijn sterke, zorgzame vrouw, ons mam, ons oma

Loes Hooijen - van Overbeek
* 15-11-1948              ✝ 28-12-2021

Speciale dank voor WensAmbulance Brabant, Buurtzorg Reusel, 
huisarts Patrick Morsink en vv Bladella.

Pe(t)er 
Jan & Cindy, Helena, Nora, Rein
Fieke & Jan, Senne, Meis, Koert

Maandag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
   13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
    13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre poule A
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaart, biljarten

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

Woensdag:       07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  09.00 uur-11.45 uur: biljartcompetitie driebanden poule A 
   10.00 uur-15.00 uur: dagopvang d’r tussen uit (d’n Overkant) 
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
   13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre poule B
   19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaart, biljarten

Donderdag:     09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  09.00 uur-11.45 uur: biljartcompetitie driebanden poule B
  09.30 uur-10.30 uur: cursus Klik en Tik door bibliotheek
  09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest (d’n Overkant)
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken  
  13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre poule C

Vrijdag:          07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  09.00 uur-11.45 uur: biljartcompetitie driebanden poule C
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
  
De Kloostertuin is weer open volgens de landelijk geldende regels. Alleen als u een doorverwij-
zing en een afspraak hebt gemaakt met de bloedafnamedienst kunt u deze post bezoeken. De 
regels m.b.t. het coronavirus hangen op de buitendeur van Steunpunt De Kloostertuin.

Voor meer informatie kunt u ook 
onze websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG
14 FEBRUARI

T/M
VRIJDAG 

18 FEBRUARI
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*Voorwaarden in de winkel

RUIM 150 
VERSCHILLENDE 

DESIGNS

DEKBEDOVERTREKKEN

Actie loopt tot 13 februariActie loopt tot 13 februari

Geopend: di. t/m vr.  9.30 - 17.30  •  za.  9.30 - 16.00  

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

1+1
  GRATIS*

Alle combinaties mogelijk!

De actie loopt t/m 
donderdag 24 februari 

Enkel geldig in de winkels 
(niet online)


