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Nina: “Ik heb afgelopen jaar veel tijd gehad om na te denken en één van de dingen die ik geleerd heb, is dat ik mezelf in wil zetten voor mijn medemens. Dat kan op héél veel manieren 
maar via de politiek lijkt het me heel interessant. Ik heb nu tijd om me voor te bereiden, naast de cursussen voor gewichtsconsulent en zweminstructeur. Mijn tussenjaar is nu al heel 
nuttig besteed; ik werk harder dan ooit en zie het leven weer van de zonnige kant.”
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Kempische Huiskamer-
quiz op 19 maart; 
variatie en uitdaging
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Door Renate Pijnenburg

REUSEL - De jongste op de kieslijst van de 
PvdA in Reusel gaat ze niet worden. Kan 
ook niet want haar zus staat erop en die is 
vijf minuten jonger. Nina Bijl heeft met haar 
18 jaar al een hele ervaring achter zich; 

haar lijf liet haar in de steek maar ze vocht 
zich terug. Ze is weer volop aan het trainen 
bij de badmintonselectie en tussendoor 
doet ze een paar intensieve cursussen.

Van alles naar niets
Er leek geen vuiltje aan de lucht in het leven 
van Nina Bijl; school ging lekker, een leuk bij-
baantje in een supermarkt, fijne vriendinnen, 
een warm nest en volop sporten. Dat laatste 
vooral bij badminton, waar ze in de Brabant-
se selectie was opgenomen. “Af en toe had ik 
een blessure maar dat is niet ongebruikelijk 
voor iemand die veel sport”, kijkt Nina terug. 
“Eerst was mijn enkel overbelast. Dat moest 
met rusten goed komen maar ik nam te wei-
nig tijd en daarom duurde het wat langer dan 
gehoopt. Ook de kneuzing aan mijn scheen-
been ging niet zo snel voorbij als ik zou willen 
maar ging uiteindelijk voorbij.” 

En toen was het zomer 2020. “Ik was op een 
dag verschrikkelijk moe”, vertelt Nina. “De 
blessures waren voorbij dus ik begon volle 
bak te trainen. Ik was er helemaal klaar voor 

maar toen was er ineens die vermoeidheid. 
Niet een beetje moe maar extreem moe. Een 
vermoeidheid die niet over ging met een paar 
uur extra slaap maar die blééf duren.”

Griepje?
Het zal wel een griepje zijn, was de gedachte. 
Even een stapje terug en uitrusten. “Toen er 
bij de  vermoeidheid ook pijn ontstond, werd 
ik echt ongerust”, gaat Nina verder. “Het ging 
erg snel, ik kon ineens niets meer vasthouden 
en bijna niet meer op mijn benen staan. Naar 
school ging niet meer; ik kon nauwelijks aan 
een tafeltje zitten. Fijn, zo in mijn examen-
jaar. Niet dus. Ik was vooral bang, herinner ik 
me. Omdat ik niet wist wat er was. De huis-
arts dacht in eerste instantie aan een virus, 
wat werd versterkt door het feit dat er niets 
te zien was in mijn bloed. Geen bacteriën of 
zo. Uitzieken dus. Maar het ging niet over, het 
werd juist erger en dus ging ik de medische 
molen in.”

In jezelf 
blijven 
geloven en 
hard werken 
aan herstel
Nina Bijl vecht zich 
terug na zware tijden 
en is sterker dan ooit

lees verder op pagina 3

Wilhelminalaan 11  •  REUSEL
Telefoon 0497-641631

www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 50 occasions op 
    voorraad van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist

• Gratis prothese-check
• Volledige prothesen
• Implantaatgedragen prothesen (klikgebit)
• Reparaties
• Aanpassingen/rebasing

SPECIALIST IN 
KUNSTGEBITTEN

Europalaan 79 | 5531BG Bladel 
Telefoon 0497 36 73 69

infoinfo@@tppvansteenbergen.nltppvansteenbergen.nl
www.tppvansteenbergen.nlwww.tppvansteenbergen.nl

Ook tijdens 
de werken aan de 
Europalaan blijven 
wij steeds voor u

bereikbaar!

Kinderopvang

Professionele kinderopvang
voor kinderen van 0 tot 4 jaar

Er zijn nog enkele 
plaatsen beschikbaar

Voor meer  in fo : 

06 - 53659074
maschinkakuijken@gmail.com

gastouder -  kindercoach 
kindertherapeut

Gastouder Bladel
Bleijenhoek 45 - Bladel

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

Maar wie zijn de mensen eigenlijk die 
zich inzetten voor de lokale partijen? Wat 
maken ze mee, waar zijn ze geweest, hoe 
beleven ze hun hobby of waarom is dat 
ene aspect van hun leven zo bepalend 
geweest? PC55 sprak met de partijen die 
ingegaan zijn op onze uitnodiging.
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5 voor
             € 5,00

ook Volop violen & bloembollen

Primula’s
diverse kleuren

€ 1,29 per stuk

Hulselseweg 11        Openingstijden Februari:
5531PE Bladel        Maandag:  12:00 - 18:00 uur
Tel: 0497 360215       Di. t/m Vr.:  09:00 - 18:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl   Zaterdag:  09:00 - 18:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl   Zon- & feestdagen: gesloten

acties geldig van
18-02 t/m 24-02-2022

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Lente Kriebels

VERMAKELIJK

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

Hete Kip
IInnggrreeddiiëënntteenn:

o 600 gr kippen(dij)filet
o 4 el sushi azijn
o 4 el bruine suiker
o 4 el ketjap manis
o 4 el tomaten ketchup
o 100 ml water
o 1-2 tl sambal oelek
o 2 el wokolie

Snijd de filet in stukjes.

Marineer de kip in de sambal, sushi-
azijn, bruine suiker, ketjap manis en de
tomatenketchup. Gebruik gelijke delen
hiervoor, behalve de sambal! Maar voeg
gerust een extra theelepel sambal toe als
extra kik, iedereen heeft een andere
defenitie van pittig. Laat dit het liefst een
nacht intrekken in de koelkast.

Bak de kipstukjes in de wok-olie, voeg
naar 5 min. de overgebleven marinade
toe en vul aan met 100 ml water tot een
lekkere saus.

Laat nog 10 minuutjes pruttelen en zorg
dat de kip gaar is.

Serveer met komkommer en rijst of op
een broodje.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 10 min Klaar in:  25 min

Het voordeel van elke week in een winkel 
tussen de mensen koken is, dat ze vaak een 
gesprek met je aangaan over wat zij lekker 
vinden om te eten en zo doe je zelf ook weer 
nieuwe ideeën op. Een keer maakte ik een 
recept klaar wat de naam hete kip droeg, 
maar ik vond het meer kip in pittige satésaus 
en was er niet super enthousiast over. Een 
klant vertelde al proevend dat hij thuis ook 
vaak hete kip maakte maar dan anders. Hij vertelde wat erin ging en ik noteerde het snel….

Thuis probeerde ik het uit en dit is ‘Hete Kip’ (of Ajam Pedis) zoals die bedoelt is in mijn ogen, 
maar probeer het zelf even. Supersimpel met ingrediënten die in de meeste keukens in de 

voorraadkast staan. Selamat makan!

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

Vind je dit moeilijk, 
stuur me dan een berichtje 

via ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka

Hete Kip
IInnggrreeddiiëënntteenn:

o 600 gr kippen(dij)filet
o 4 el sushi azijn
o 4 el bruine suiker
o 4 el ketjap manis
o 4 el tomaten ketchup
o 100 ml water
o 1-2 tl sambal oelek
o 2 el wokolie

Snijd de filet in stukjes.

Marineer de kip in de sambal, sushi-
azijn, bruine suiker, ketjap manis en de
tomatenketchup. Gebruik gelijke delen
hiervoor, behalve de sambal! Maar voeg
gerust een extra theelepel sambal toe als
extra kik, iedereen heeft een andere
defenitie van pittig. Laat dit het liefst een
nacht intrekken in de koelkast.

Bak de kipstukjes in de wok-olie, voeg
naar 5 min. de overgebleven marinade
toe en vul aan met 100 ml water tot een
lekkere saus.

Laat nog 10 minuutjes pruttelen en zorg
dat de kip gaar is.

Serveer met komkommer en rijst of op
een broodje.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 10 min Klaar in:  25 min

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

EERSEL - Het KW-café is zeer verheugd 
met de komst van David van Reybrouck. 
Grondig onderzoek voedt zijn verhalen en 
zijn vertelkunst zoals in zijn monumentale 
boek ‘Revolusi’ over de onafhankelijk-
heidsstrijd van Indonesië. 

Van Reybrouck ziet meer dan ‘een conflict 
tussen kolonisator Nederland en het geko-
loniseerde Indië’, het is wereldgeschiedenis. 
Belangstelling voor kolonisatie beperkt zich 
meestal tot het historische kolonialisme. Deze 
KW-avond gaat Van Reybrouck ook in op de 
klimaatcrisis als ‘kolonisatie van de toekomst’ 
manier waarop de mensheid momenteel toe-
komstige generaties plundert en verknecht. 
Het geweld beperkt zich bovendien niet al-
leen tot mensen, maar treft al het leven op 
aarde. Deze KW-avond met rasverteller Van 
Reybrouck  is een ‘must’, een hoogtepunt. Na 
afloop is er boekverkoop en signeren. 

Revolusi: het boek
Vijf jaar lang werkte Van Reybrouck aan dit  
monumentale werk. Hij interviewde de laat-
ste nog levende getuigen van de onafhan-
kelijkheidsstrijd, in Indonesische rusthuizen, 
Japanse miljoenensteden en op verafgelegen 
eilanden. Na zijn boek ‘Congo’ eindelijk het 
verhaal over Indonesië. Vanaf de 14e eeuw 
tot het aangrijpende verhaal van de Indonesi-
sche onafhankelijkheidsstrijd. Indonesië was 
het eerste land dat na de Tweede Wereldoor-
log zijn onafhankelijkheid uitriep. Deze eerste 
moderne dekolonisatieoorlog inspireerde on-
afhankelijkheidsbewegingen in Azië, Afrika 
en de Arabische wereld. 

De belangstelling voor kolonisatie is groeiende 
maar de manier waarop we vandaag de toe-
komst koloniseren krijgt nauwelijks aandacht. 
Toch gebeurt dat met dezelfde meedogenloos-
heid en kortzichtigheid als waarmee in vroeger 

tijden andere werelddelen werden ingeno-
men. Van Reybrouck zal deze KW-avond ook 
stilstaan bij de manier waarop de mensheid 
momenteel toekomstige generaties plundert. 

Van Reybrouck & Democratische Innovatie 
De democratie van de 21ste eeuw raakt steeds 
meer uitgehold. Populisten zaaien angst, het 
wantrouwen groeit, de redelijkheid is zoek. In 
2011 was Van Reybrouck initiatiefnemer van 
het G1000 project, het platform voor demo-
cratische innovatie dat meer burgerinspraak 
beoogt. Van Reybrouck schreef  reeds  in 2008 
het pamflet ‘Pleidooi voor populisme’ met de 
nadruk op “beter” populisme. In Tegen ver-
kiezingen (2016) pakt hij opnieuw uit met een 
nieuwe diagnose – en een lang vergeten reme-
die. De sleutel naar een bestuursvorm waarbij 
het volk zich werkelijk uitspreekt, ligt in het de-
mocratische beginsel van het klassieke Athe-
ne: loting. Op deze KW-avond, een week voor 
de lokale gemeenteraadsverkiezingen, willen 
we ook ruimte geven om over dit thema, zijn 
plannen, zijn boeken en zijn resultaten vragen 
te stellen aan Van Reybrouck. 

Datum en tijd: woensdag 9 maart, aanvang 
20.00 uur (zaal 19.45 uur open). Plaats: De 
Muzenval, Dijk 7 in Eersel. Kaartverkoop: 
€ 12,50 (inclusief koff ie/thee) online via 
www.muzenval.nl/agenda of www.kw-cafe.nl. 
Er zijn ook tickets bij Bruna Eersel en Theater-
kassa De Muzenval. 

David van Reybrouck te gast in KW-café

Foto: Stefan Vanfleteren
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Psychisch of fysiek
Nina kwam bij een kinderarts terecht die ge-
specialiseerd was in cardiologie. “Vanwege 
de vermoeidheid leek het voor de hand te lig-
gen dat ik een hartprobleem had. Ook omdat 
mijn hartslag bij de minste inspanning ex-
treem hoog werd. Zelfs in rust was die veel 
te hoog. Maar hoe er ook gezocht werd, er 
werd geen hartaandoening gevonden. Ook 
aan mijn longen mankeerde niets en dus 
werd vrij snel de conclusie getrokken dat het 
‘tussen mijn oren’ moest zitten. Dat vond ik 
lastig want ik voelde dat dat juist niet zo was. 
Er móest een lichamelijke oorzaak zijn. Ik 
ging naar de fysio maar ook die zette meer 
in op psychische klachten dan me lief was. Ik 
raakte er enorm door gefrustreerd.”

School
Door de coronamaatregelen kon Nina niet naar 
school. “Hoe raar het ook klinkt, ik vond dat fijn 
want daardoor hoefde ik niet te vertellen wat er 
was. Niemand was op school dus het viel niet 
op dat ik veel afwezig was. Ik volgde de lessen 
online, zo lang als het kon en alleen die vakken 
die ik nodig had. De rest deed ik gewoon zelf. 
Op mijn verzoek wisten héél weinig mensen 
wat er speelde; alleen de schoolleiding. Ik had 
geen zin in vragen hoe het met me ging en of 
er al een oorzaak voor mijn klachten was. Ik 
hield het liever voor me. Uiteindelijk kwam ik in 
het Wilhelmina kinderziekenhuis terecht waar 
mijn aandoening een naam kreeg: chronisch 
pijnsyndroom. Waarschijnlijk veroorzaakt door 
een virus maar altijd is onbekend gebleven 
welk virus dat is geweest.”

De weg terug
De pijn die Nina had, zat vooral in handen en 
voeten en werd veroorzaakt door te nauwe 
bloedvaten. Een medicijn om de bloedvaten 
open te zetten, bleek het begin van de oplos-
sing. “Pas toen ik veel minder pijn begon te 
krijgen, was er ruimte voor meer beweging en 

kon ik aan mijn revalidatie beginnen”, legt ze 
uit. “Eigenlijk zou ik naar een revalidatiecen-
trum gaan maar ook hier gooide corona roet 
in het eten. Dan doe ik het toch lekker zelf, 
dacht ik. We hebben thuis wat fitnessappa-
raten staan en heel langzaam ben ik uit het 
dal geklommen. Ik ben altijd heel sterk in 
mijn hoofd gebleven en discipline is mij niet 
vreemd. Op die manier heb ik mezelf weer 
teruggevochten en ben ik nu weer bijna op 
mijn oude niveau. Het Havo-diploma is bin-
nen en nu ben ik bezig aan een tussenjaar. 
Ik moest even ‘resetten’ en zo’n tussenjaar is 
prima. Ik ben inmiddels lekker bezig met een 
aantal cursussen én ik ben weer fit waardoor 
ik na de zomer van start kan met de HBO-op-
leiding Sportkunde. De verplichte medische 
keuring heb ik al achter de rug. Dat was een 
jaar geleden nog onmogelijk.”

In jezelf blijven geloven
In het gezin Bijl staat altijd NPO Politiek op 
tv. “Al van kleins af aan krijg ik debatten mee, 
wordt er aan de keukentafel over politiek ge-
praat en groeit mijn belangstelling voor poli-
tiek. Met een moeder die fractievoorzitter van 
de PvdA in Reusel-De Mierden is, is het dus 
niet vreemd dat ook ik de stap maak naar de 
politiek. Ik heb afgelopen jaar veel tijd gehad 
om na te denken en één van de dingen die ik 
geleerd heb, is dat ik mezelf in wil zetten voor 
mijn medemens. Dat kan op héél veel manie-
ren maar via de politiek lijkt het me heel inte-
ressant. Ik heb nu tijd om me voor te bereiden, 
naast de cursussen voor gewichtsconsulent 
en zweminstructeur. Mijn tussenjaar is nu al 
heel nuttig besteed; ik werk harder dan ooit 
en zie het leven weer van de zonnige kant. 
Ben er klaar voor om volgend schooljaar te 
gaan studeren weer helemaal terug te komen 
bij het badmintonnen. Wereldkampioen zal ik 
niet worden maar ik ga wel voor het hoogst 
haalbare voor mij. Op alle vlakken, want zo zit 
ik nu eenmaal in elkaar. Ik heb in ieder geval 
geleerd dat je door hard te werken en in jezelf 
te blijven geloven, heel ver kunt komen.”

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

T/M ZA. 26 FEBRUARI

WALDKORN,  
MEERGRANEN BROOD

Donker luchtig meergranen brood , 
rijk aan voedingsvezels en bouwsto� en, 

met 3% meer vezels.

Van € 3,45   

Nu voor € 2,80
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

WIJ BAKKEN VOOR U 
DAGELIJKS EEN GROTE 

SORTERING HEERLIJK BROOD 
EN LEKKERE BROODJES!

TIJDENS CARNAVAL 
ZIJN  WIJ GESLOTEN 

OP MAANDAG 28 FEBRUARI 
EN DINSDAG 1 MAART

(BAKKERIJ & WINKELS)

vervolg van pagina 1

LOKAAL

U vindt bij ons alles op gebied van

SLAAPCOMFORT
ACTIE

2 MATRASSEN HALEN = 1 BETALEN*

* Vraag naar de voorwaarden

H H H             H H H

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

REUSEL - In 2019 heeft de gemeente Reu-
sel-De Mierden een tweetal zoekgebieden 
aangewezen voor de ontwikkeling van 
zonneparken. Eén naast het industrieter-
rein Kleine Hoeven en de andere onder de 
windmolens aan de Laarakkerdijk. 

Afgelopen jaar hebben verschillende project-
ontwikkelaars samen met de lokale ener-
giecoöperatie KempenStroom plannen ont-
wikkeld voor de Laarakkerdijk. Dit is zoveel 
mogelijk gebeurd in samenspraak met om-
wonenden en belangengroepen. Ook een 
deskundigenpanel van de gemeente heeft 
intussen de plannen beoordeeld. Daarom 
willen we onze plannen nu delen met de in-
woners van Reusel. Op deze avond, 7 maart 
in D’n Ouwe Brandtoren, zullen de project-
ontwikkelaars TPSolar en Eneco, Solarfields 
en Xaam hun inrichtingsplannen toelichten, 
vragen van inwoners beantwoorden en sug-
gesties ter verbetering verzamelen. Het gaat 
in totaal om drie zonneparken. 

Op 7 maart zal ook de gemeente Reusel-De 
Mierden aanwezig zijn om informatie te ver-
strekken over het zoekgebied, de aan de pro-
jectontwikkelaars gestelde eisen en over het 
gelopen en nog te lopen proces van vergun-
ningverlening. KempenStroom zal van haar 
kant informatie verstrekken over de energie-
coöperatie, hoe je lid kunt worden, over hoe 
inwoners mede-eigenaar kunnen worden van 
de zonneparken, en zo kunnen profiteren van 
de opbrengsten.Inwoners zijn welkom tussen 
19.00 en 21.00 uur met gratis koff ie/thee, kun-
nen vrij inlopen en de stands bezoeken. Uiter-
aard met in achtneming van de dan geldende 
coronamaatregelen!

Informatiebijeenkomst 
over zonneparken 
Laarakkerdijk

KEMPEN - Samen met Cordaad Welzijn 
biedt Bibliotheek De Kempen een gratis 
online informatiebijeenkomst ter onder-
steuning van de digitale aangifte voor 2021. 
Deze online bijeenkomst gaat plaatsvinden 
op maandag 21 februari vanaf 19.00 uur. 

Frans Verbunt van de FNV geeft voorlichting. 
Er wordt aandacht besteed aan het digitaal 
invullen van de belastingaangifte. Daarnaast 
wordt er ook inhoudelijk ingegaan op de ver-
schillen van 2021 ten opzichte van 2020. Het 
is een algemene sessie, individuele vragen 
kunnen beantwoord worden na de sessie.

Cursussen bij Bibliotheek De Kempen
Voor mensen die zelf aangifte willen doen, 
biedt de bibliotheekvestigingen gratis bevei-
ligd computer- en internetgebruik. De com-
puterfaciliteiten zijn gratis en voor iedereen, 
ook als je geen lid van de Bibliotheek bent. 
Voor iedereen die beter wil leren omgaan met 
de computer, internet en sites van de over-
heid zijn er de cursussen Klik&Tik en Digi-
sterker. Vraag naar de mogelijkheden bij de 
Bibliotheek.

De toegang tot de online bijeenkomst is gra-
tis. Meld je vooraf aan via de website, zodat 
je tijdig een link ontvangt waarmee je thuis 
kunt inloggen.

www.bibliotheekdekempen.nl

Bibliotheek en Cordaad 
Welzijn informeren bij 
belastingaangifte
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  WIST
     JE 
DAT...?

... de naam Jan sinds 1945 
15.644 keer aan een jongen 
is gegeven? In 1946 was dat 

het vaakst, waarna de 
populariteit van de naam 

afneemt tot hij tegenwoor-
dig nauwelijks nog gegeven 
wordt. Voor meisjes was dat 
de naam Maria, die werd in 
1947 ruim 25.000 keer aan 
een meisje gegeven. Tegen-
woordig is de naam een stuk 

minder populair.

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

Van landelijk klassiek
tot strak modern!

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

Eerste hulp 
bij 
opvoedtwijfels

Wat is het toch mooi om te zien hoe jouw kinderen zich ontwikkelen en wat ze elke dag 
leren. Het is heerlijk om daarvan te genieten. Soms is het helemaal niet zo leuk en gemak-
kelijk. Dan doe je enorm je best, maar lijkt niks te werken. De opvoedtwijfels slaan toe en 
dan voelt het opvoeden opeens als een hele kluif!

Op dat moment is het heel belangrijk om een time-out te nemen. Praat erover met andere 
ouders. De kans is groot dat ze zich helemaal herkennen in jouw verhaal en misschien hebben 
ze ook nog bruikbare tips. Ook geeft een time-out de ruimte om te voelen wat het beste bij jullie 
opvoedstijl past. Vaak weet je wel wat het beste werkt bij jouw kind en mag je naar je gevoel 
luisteren. 

Neem ook de tijd om samen, als ouders, een moment te nemen om er rustig over te praten. 
Probeer niet in het heetst van de strijd een oplossing te vinden, maar doe dat op een moment 
dat je allebei rustig bent en de ruimte hebt om naar elkaar te luisteren.

Bedenk ook dat het juist heel krachtig is om je opvoedtwijfels te bespreken. Verwacht niet 
van jezelf dat je het allemaal moet weten en vooral niet dat je alles goed doet. Juist het 
bespreekbaar maken en je dus ook kwetsbaar opstellen op dat gebied geeft aan wat een goede 
opvoeder je bent.

Wat ook heel fijn kan zijn is om het eens met een professional te bespreken. Iemand die er met 
een objectieve blik naar kan kijken. Op die manier ‘dwing’ je jezelf om er even bij stil te staan en 
kom je er samen achter wat er precies zo lastig is. Het is handig om daar niet mee te wachten 
tot je het echt niet meer weet. Juist door op tijd aan de bel te trekken heb je het ook snel weer 
op de rit. Het is toch fijn om je opvoedtwijfels even van een afstandje te kunnen bekijken in 
plaats van er midden in te blijven hangen?

Bel of mail me gerust. Ook kun je naar het gratis Opvoedspreekuur komen op woensdag 23 
februari tussen 09:30 en 10:30 uur. Ik denk graag met je mee.

Jolijn Monteiro

Psycholoog voor ouders, kind en gezin

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

KEMPEN - KempenEnergie organiseert in 
samenwerking met Bibliotheek de Kem-
pen  online energieworkshops. Op dinsdag 
22 februari, van 20.00 tot 21.30 uur, gaat 
het over zonnepanelen en deelnemen aan 
een collectief energieproject, zoals een 
zonnedak. 

Zo kun je ontdekken of jouw dak geschikt is 
voor zonnenenergie, waar je op moet letten 
en wat er komt kijken bij de aanleg ervan. Is 
jouw dak niet of minder geschikt of te klein 
voor jouw energie behoefte? Dan is er ook de 
mogelijkheid om deel te nemen aan de col-
lectieve energie projecten. 

Tijdens de online energieworkshops komt tel-
kens één thema aanbod, zoals isolatie, ven-
tilatie, de warmtepomp, elektrisch rijden en 
(collectieve) zonnedaken. In elke workshop 
is er veel ruimte voor het stellen van vragen. 
De thema-workshops worden afgewisseld 
met een workshop met het algemene onder-

werp ‘verduurzaming van je woning’ waarbij 
vragen van de deelnemers centraal staan. De 
Energiegidsen van KempenEnergie geven de 
workshops en delen tips en informatie. De 
worskhops worden aangeboden via online 
platform Zoom. Deelnemen kan dus gewoon 
vanuit huis. Op de bank of aan tafel, je hoeft 
de deur niet uit. Een online workshop doen we 
met een kleine groep, dit biedt mogelijkheden 
om met anderen in gesprek te gaan en erva-
ringen uit te wisselen. Het beloven dus inte-
ressante en dynamische avonden te worden.

Via de agenda van www.bibliotheekdekempen.
nl kunt u zich aanmelden voor deze workshops. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. Je krijgt dan 
een bevestiging en op de dag van de workshop 
ontvang je de link om deel te nemen en een 
handleiding voor het gebruik van Zoom. Ben 
je nog niet bekend met online bijeenkomsten? 
Volg dan online Digihulp van Bibliotheek en 
krijg alle uitleg van één van onze medewerkers, 
ook te vinden via de website.

Online energieworkshops zonnepanelen 
en deelname collectief
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Door Renate Pijnenburg

Of rug/bekkenklachten de meest voorko-
mende klachten zijn aan het bewegings-
apparaat, weet Anika van Hout niet zeker. 
Wel weet ze dat een groot deel van haar 
patiënten ermee te maken heeft en dus wil 
ze er graag iets dieper op in gaan.

Lichaam als keten
“Niets is zo vervelend als een klacht die maar 
deels opgelost wordt”, weet Anika. “Er zijn nog 
altijd patiënten waarbij fysiotherapie te weinig 
helpt, die voor tijdelijke verlichting zorgt maar 
de klachten nooit helemaal wegneemt. Rug-
klachten komen vaak voort uit een verkeer-
de stand van de voeten of het bekken, maar 
dat weet je pas als je een patiënt helemaal 
doorgemeten hebt. Ik zie het lichaam als een 
keten, als één geheel van samenwerkende on-
derdelen. Logisch dat als er iets in je been of 
bekken niet goed zit, je anders gaat staan of 
lopen en dat uiteindelijk resulteert in rugklach-
ten. Ik had laatst een patiënt met last aan het 
gewricht van zijn grote teen; uiteindelijk bleek 
een bekkendraaiing het probleem te zijn.”

Samenwerking
Net zoals het menselijk lichaam één brok sa-
menwerking is, zo is dat bij Anika in de praktijk 
ook zo. “Ik werk ook graag samen met ande-
re disciplines. Doordat andere zorgverleners 
meekijken en mee overleggen, komen we tot 
de beste zorg van een patiënt. Ik geef eerlijk 
toe dat ik niet alles weet of kan, dan is het toch 
prachtig als je door samen te werken, wel een 
patiënt kunt helpen? Wij hebben als hulpver-
leners vaak aan één woord genoeg om uit te 
leggen wat er bij een patiënt speelt. De colle-
ga kan dus snel en eff ectief aan de slag en dat 
heeft als voordeel dat er minder behandelin-
gen verspild worden aan dubbel onderzoek. 
Scheelt toch weer in de kosten want ook daar 
kijken we naar”, aldus Anika.

Preventie
Voorkomen is altijd beter dan genezen. “Een 
goede werkhouding voorkomt dat je later 
klachten krijgt”, legt Anika uit. “Moet je voor 
je werk steeds dezelfde kant van je lichaam 
belasten, dan kun je erop wachten dat er 
problemen ontstaan. Ik denk graag met pa-
tiënten mee om herhaling van klachten te 
voorkomen. Voeding, beweging en gewichts-
beheersing zijn belangrijke aspecten voor 
een gezonde leefstijl. Als daar geen balans in 
is, gaat het lijf in verzet en kun je pijnklachten 
ervaren. De oplossing zit ‘m ook hier weer in 
de samenwerking, soms met ondersteuning 
van steunzolen of andere hulpmiddelen.”

Tip
Anika heeft een tip waar iedereen zijn/haar 
voordeel mee kan doen: “Kijk bewust naar 
hoe je je lijf gebruikt. Ervaar je klachten, pas 
dan kleine dingen aan. Het zit ‘m echt niet al-
tijd in grote, zware bewegingen. Het is juist, 
hoe kleiner de beweging, hoe hoger de belas-
ting op een klein deel van je lijf. Neem klach-

ten aan je elleboog of pols. Hou je soms je 
telefoon heel vaak vast? Lijkt een kleine be-
weging, dat vasthouden, maar het heeft veel 
impact. Tip van mij: gebruik de telefoon om 
een afspraak met mij in te plannen via mijn 
website en leg ‘m daarna weer weg. Gaan we 
samen aan de oplossing werken.”

www.podomanueletherapievanhout.nl

Het lichaam als keten zien
Anika van Hout hanteert integrale aanpak van problemen aan bewegingsapparaat

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
DUO- EN

ROLGORDIJNEN
 

Strak en sfeervol                                    

Gratis gemeten 
en geplaatst

Iris van Deur  
www.dierenkliniekivd.nl:

“De workshops helpen je door de 
stappen bij het maken van een 
ondernemersplan heen.”

GEZONDHEID

Haal het voorjaar 
in huis!

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

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

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 
www.stappaerts-mode.nl

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

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

Onze merken
Angels Jeans – Bloomings - Cecil – Dreamstar – Enjoy – Erfo – I-coni-K – 

Onze winkel is weer 
gevuld met de 

nieuwste voorjaars-
collecties, komt u 

ook eens kijken?

wij   verkopen 
NU   ook   los   
sanitair!

Kerkstraat 12 hapert - 0497 846 819 Sanitairdekempen.nl

Relatiegeschenken - Werkkleding - Merchandising

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

KINDEROPVANG 
aangeboden in

Bergeijk, Eersel, Vessem, 
Bladel, Veldhoven, Reusel

 
Tel. 06-54311828 

www.happygastouderbureau.nl
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Ondernemen in de gemeente Bladel
De afgelopen vier jaar heb ik ervaren 
hoe de gemeente Bladel samenwerkt 
met ondernemers. Als ondernemer deel 
ik graag mijn ervaring als het gaat om 
samenwerken. Goed samenwerken is in 
welke situatie dan ook, van groot belang. 
Nog niet zo lang geleden, zoals u zich dat 
vast nog kunt herinneren, is ons pand in 
Hapert uitgebrand. Het gebouw staat er 
nu weer maar zonder samenwerking was 
dat nooit gegaan. Om te komen tot waar 
we nu weer zijn, is een zeer intensieve 
samenwerking van groot belang geweest. 

Snelheid 
Een ondernemer is gewend snel en ade-
quaat te handelen. Dat is noodzakelijk omdat 
bij trage besluitvorming de kosten voor de 
ondernemer enorm kunnen oplopen. Uit 
ervaring en ondervinding kan ik zeggen dat 
het bij de gemeente niet zo werkt. Het beeld 

dat besluitvorming en andere zaken bij de gemeente stroperig zijn en de bedrijfsvoering 
negatief beïnvloeden, komt aardig in de buurt van de werkelijkheid. Dit beeld kan ik me he-
lemaal voorstellen, immers in de ogen van een ondernemer kan het niet snel genoeg gaan.

De gemeente is echter vaak gebonden aan landelijke wetgeving waardoor een heleboel 
zaken niet sneller kunnen. Desondanks blijft er genoeg over waar de gemeente wel over 
gaat en dat zou beduidend sneller moeten kunnen ondanks dat helder is dat zij met meer-
dere belangen rekening heeft te houden. Daarom is het belangrijk dat de gemeente duide-
lijk maakt waarom bepaalde zaken zo lang duren of gaan duren en welke rol ondernemers 
kunnen spelen om de besluiten en procedures te versnellen. Bladel Transparant wil dat de 
ondernemer en de gemeente nader tot elkaar komen door te zorgen dat procedures en 
werkzaamheden daartoe transparant en mogelijk verkort worden.

N284 
Voor onze ondernemers in de gemeente Bladel is bereikbaarheid enorm belangrijk. Hierin 
speelt de N284 een belangrijke rol. Iedere morgen en avond ervaar ik, en velen met mij, de 
problemen op de N284. Deze schijnbaar uitzichtloze situatie is voor iedereen een doorn in 
het oog. Een oplossing lijkt verre van nabij. Dat de gemeente hierin geen beslisbevoegd-
heid heeft is helder, maar zij zou wel veel meer haar invloed kunnen gebruiken en meer 
druk moeten uitoefenen op de provincie.  Niets staat overigens de gemeente en de politiek 
in de weg met een tijdelijke oplossingen te komen.  Bladel Transparant kijkt zelf wel vooruit 
en heeft al vragen gesteld in de Raad over de verbreding van de N284 bij het KBP om de 
te voorspellen verkeersinfarcten te voorkomen.  

Toekomst
Ondernemers kijken voortdurend naar toekomstige ontwikkelingen en anticiperen daarop. 
Dit gebeurt bij de gemeente in mijn beleving vaak niet snel genoeg of te laat.  Zo had er al 
een plan moeten liggen over de toekomstige ontwikkeling van onze bedrijventerreinen; het 
KBP loopt namelijk al aardig vol. We moeten zorgen dat we voldoende locaties behouden 
en verwerven in onze gemeente zodat we alle ondernemers vasthouden en hier ook de 
groei kunnen faciliteren. We hebben een mooie gemeente met mooie bedrijven. Dat moet 
behouden worden. 

Niels Van der Heijden 
Nummer 6 – Bladel Transparant

n.vanderheijden@bladel.nl

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Loonbedrijf van Raak B.V.
 is op zoek naar een:

Tractorchauffeur (fulltime) 
Ben jij op zoek naar een nieuwe uitdaging in de 

agrarische sector, reageer dan direct!

Loonbedrijf van Raak B.V. | De Luther 4 | 5095 AC  HOOGE MIERDE 

Heb jij:
• Een tractorrijbewijs
• Ervaring met landbouwmachines
• Een flexibele instelling m.b.t. werkzaamheden en werktijden
• Een technische achtergrond (is een pre) 

Dan bieden wij jou:
• Een prettige werkomgeving in een gemotiveerd team
• Salaris conform CAO
• Een fulltime baan, met uitzicht op een vast contract

Solliciteren naar een functie? 
Ben je geïnteresseerd in de functie, stuur dan je CV naar 
j.vanraak@loonbedrijfvanraak.nl. Voor meer informatie mag je altijd bellen naar 013-509 1361

Winnaars Nationale Voorleeswedstrijd 
bij Bibliotheek de Kempen

Ook dit jaar hebben alle kinderen van groep 
7 en 8 uit Bladel en Reusel hun best gedaan 
voor de Nationale Voorleeswedstrijd. Een 
spannende competitie waarbij kinderen 
voorlezen in de klas, de gemeente, de pro-
vincie, tot aan een nationale finale.

Enthousiasme
Dat de kinderen enthousiast zijn over lezen 
was heel goed te horen tijdens deze finale. Op 
de vraag waarom de kinderen meedoen aan 
deze wedstrijd, werd vaak het antwoord gege-
ven dat ze lezen gewoon heel leuk vinden. 5 
meiden en 3 jongens deden in de gemeente 
Bladel mee aan de finale in de Bibliotheek. Het 
publiek werd helemaal meegevoerd in het en-
thousiasme van de kinderen en zit ingespan-
nen te luisteren naar de prachtige verhalen. 
Jop van der Plas van basisschool de Sleutelaar 
las voor uit het populaire ‘leven van een loser’. 
Raf van Boxtel van basisschool de Toermalijn 
koos juist voor een klassieker van Roald Dahl. 
Vele verschillende boeken kwamen er voorbij. 

Winnaars
De jury, in Bladel bestaande uit wethouder 
Davy Jansen, Cultuurcoach Eline van der 
Geest en leesmediaconsulent van de biblio-

theek Ilona Castelijns, genoot van de voor-
leesfragmenten van alle kinderen. Uiteinde-
lijk hebben zij Elise Dirkx van basisschool het 
Palet als winnaar gekozen! Zij mag door naar 
de regionale finale. 

In Reusel heeft jurylid burgemeester Anne-
mieke van de Ven de winnaar bekend ge-
maakt. Floor Hermans van Basisschool de 
Torelaar heeft daar de overwinning gepakt. 

Livestream 
Door corona was de finale in de bibliotheek 
en via een online livestream vanuit de bi-
bliotheek goed te volgen op alle scholen. 
De scholen hadden zich goed voorbereid 
en zaten met spandoeken klaar om er een 
groot feest van te maken. Voordeel van deze 
livestream was, dat ook opa’s, oma’s, ande-
re familieleden en geïnteresseerden konden 
aansluiten bij deze spannende prijsuitreiking.

Bibliotheek de Kempen
Bibliotheek de Kempen, organisator van de 
gemeentelijke finale, geeft aan dat zij het be-
langrijk vindt om deze wedstrijd te organise-
ren. Hopelijk hebben we met deze wedstrijd 
weer vele kinderen enthousiast gemaakt over 
lezen en voorlezen. Dat je door (voor)lezen 
zó meegevoerd wordt in een andere wereld 
maakt dat dit voor kinderen een mooie vorm 
van ontspanning is in deze drukke wereld. 
Deze wedstrijd brengt natuurlijk een span-
nend element wat kinderen extra stimuleert. 

St� nko� n Engels
Dat kan op 
een tegeltje

there is
work on
the shop
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IINNFFOORRMMAATTIIEEAAVVOONNDD
OBS DE SLEUTELAAR
INFORMATIEAVOND 10 MAART          VANAF 19:00
WWW.OBSDESLEUTELAAR.NL

Bent u op zoek naar een passende
basisschool voor uw kind?

De basisscholen in Bladel nodigen u van harte
uit om een kijkje te komen nemen!

Bent u enthousiast geworden?
Een inschrijving voor de informatieavond is verplicht.
U kunt zich inschrijven via de website van de school.

KINDCENTRUM FLORENT
INFORMATIEAVOND 23 MAART         19:30 - 21:00
WWW.KCFLORENT.NL

SBO DE PIRAMIDE
INFORMATIEAVOND 6 APRIL            18:30 - 20:00
WWW.SB0-DEPIRAMIDE.NL

Basisscholen
bladel

DE TOERMALIJN
INFORMATIEAVOND 29 MAART       20:00 - 21:30
WWW.BS-DETOERMALIJN.NL

DE FRANCISCUSSCHOOL
INFORMATIEAVOND 18 MAART        20:00 - 21:30
WWW.FRANCISCUSBLADEL.NL

Er valt écht iets 
te kiezen in Bladel
Basisscholen organiseren informatieavonden 
voor nieuwe ouders

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Het jaarlijkse interview om de in-
formatieavonden – en mogelijk Open Dagen 
– aan te kondigen, is een mooie gelegen-
heid om eens uit te spreken waar elke direc-
teur trots op is. Gemeenschappelijk is de 
trots op het team waarmee gewerkt wordt 
en de leerlingen. Gemeenschappelijk is ook 
de veranderde focus: van klassikaal, fron-
taal in rijtjes lesgeven naar andere vormen 
van onderwijs. Uitgaan van de vraag naar 
kennis en de stimulering van de natuurlijke 
nieuwsgierigheid, als basis voor het leren.

Kindcentrum Florent
Gijsje Beneder van Kindcentrum Florent ziet 
bijna alleen nog blije kinderen op haar school. 
“We hebben het nieuwe gebouw in gebruik ge-
nomen en het is mooi om te zien dat het precies 
zo gebruikt wordt als we bedoeld hadden. Met 
ruimte voor workshops en ateliers waar men-
sen uit het bedrijfsleven, ouders en gastdocen-

ten deel uitmaken van ons onderwijsprogram-
ma. Naast onze Talentonderwijs werken we bij 
de basisvakken in drie stamgroepen. Op deze 
manier werken we veel samen en kunnen we 
in kleine groepen instructies geven. Wij vinden 
het namelijk erg belangrijk dat elk kind gezien 
en gehoord wordt en op zijn/ haar niveau kan 
ontwikkelen. Wij kennen elkaar allemaal en 
daar zijn we trots op. ”

De Toermalijn
Patrick Adriaanse is bij De Toermalijn twee 
jaar geleden overgestapt op IPC-onderwijs. 
“Wij doen ons uiterste best de onderzoe-
kende houding van kinderen te ontwikkelen, 
zien de betrokkenheid daardoor groeien. We 
werken met thema’s die door alle jaargroepen 
heen hetzelfde zijn en via projecten tot leven 
komen. We leren de kinderen anders leren; 
Google is tegenwoordig hun beste vriend. 
Natuurlijk is basiskennis noodzakelijk en dat 
blijft altijd de kern maar daarnaast leren we ze 
omgaan met technologie.”

De Sleutelaar
Bij OBS De Sleutelaar van Thijs van Bree 
heeft de visie op het kleuteronderwijs een 
impuls gekregen. “Onze kleuters leren en ont-
dekken zichzelf, de ander en hun omgeving 
door te spelen. Aan het begin van een thema 
gaan we de echte wereld in om te ontdekken 
en ervaren hoe het daar gaat. Die ervaringen 
nemen we mee terug naar school en zo halen 
we de buitenwereld de klas in. We hopen 
daarnaast dat we, net als vorig jaar, ‘klasse-
werkplek’ mogen zijn: de erkenning dat leer-
krachten op onze school gelukkig zijn want 
dat voelt echt als een kroon op het werk én 
het is natuurlijk een goede basis voor onze 
leerlingen.”

Franciscusschool
Bij Erik van Schaijk op de Franciscusschool 
is een begin gemaakt met het Unitonderwijs. 
“We laten langzaam de traditionele groepsin-
deling los en sluiten steeds beter aan bij de 
onderwijsbehoeften van de leerlingen, bo-
vendien kijken we als team veel meer samen 
naar onze leerlingen. Daarnaast hebben wij 
het bewegingsonderwijs een impuls gege-
ven. Alle gymlessen worden nu door een vak-
leerkracht gegeven en hij begeleidt en orga-
niseert ook het buitenspelen. Door gerichter 
spelaanbod laten leerlingen makkelijker de 
opgebouwde stress los en dat heeft eff ect 

op de lessen in de klas. Sport en spel heeft 
namelijk niet alleen eff ect op de lichamelijke, 
maar ook op de sociaal-emotionele ontwik-
keling van leerlingen.”

SBO de Piramide
SBO de Piramide van André van den Heijkant 
is als streekschool voor speciaal basisonder-
wijs, naast het verzorgen van goed onderwijs, 
bezig met het leerproces van de medewer-
kers. “We werken elke dag aan verbetering 
van de vaardigheden, gaan meer dan ooit 
met elkaar in dialoog en werken aan kleine 
leerdoelen om het onderwijs elke dag een 
beetje beter te maken. Het is een inspirerende 
manier van werken. Datzelfde kan gezegd 
worden van ‘Beweegwijs’, een manier om de 
hele dag door actief bezig te zijn en zodoende 
beter te kunnen leren.”

Informatieavonden
De directeuren van de Bladelse basisscholen 
nodigen nieuwe ouders nadrukkelijk uit om 
álle scholen te bezoeken tijdens de informa-
tieavonden, er is namelijk écht iets te kiezen. 
“Wij hopen ouders weer snel echt op onze 
school te mogen ontvangen. Mocht dat door 
de coronamaatregelen niet mogelijk zijn, dan 
wordt een online programma aangeboden, 
dus schrijf vooral in voor de informatieavon-
den op onze scholen.”
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Op het werk kwamen we te spreken over 
Omikron. En over het voortdurende muteren 
van Het Virus: Alpha, Delta, Omikron. 
Zelfde virus, andere vorm. Andere jas, 
heb ik ook wel horen zeggen. Nou ken ik 
natuurlijk mijn Darwin, dus dat er wat 
afgemuteerd wordt in de natuur is niet 
nieuw voor mij. Muteren, evolueren, wij 
atheïsten geloven het graag.

Wat ik me wel afvraag: hoe gaat dat 
muteren nou precies in zijn werk? Het 
virus muteert, zeggen de virologen en 
dat is in lijn met de voorstelling die ik er 
altijd van heb gehad: een species merkt, 
concludeert, dat zijn fysieke middelen 
ontoereikend zijn om te overleven en 
treft maatregelen. Mutatie is een keuze, 
populair gezegd, al of niet na counseling, 
te maken door een wezen dat zich van 
zichzelf en zijn situatie bewust is, dat 
intelligent is en snapt waarom het niet 
vooruitkomt in de wereld.

Ik ben me van die voorstelling nooit zo 
bewust geweest. En nu ik haar hier zo zit 
te verwoorden, moet ik zeggen dat ze me 
weinig realistisch voorkomt. Een groepje 
pluizebollen dat in een Teams-overleg 
(“o nee, wij zijn zelf de pandemie”) besluit 
om van gedaante te veranderen… nee. 
Zo zie je maar, het is wel eens goed om je 
ideeën te verwoorden. Ik schaam me nu 
dat ik ooit zoiets onzinnigs heb kunnen 
denken.

Maar hoe zit het dan? Hoe muteert een 
virus? Hoe een aap? Autonome intelli-
gentie, volgens mijn collega’s. De besluit-
vorming gebeurt buiten ons bewustzijn 
om. Ons DNA voert de regie, het trekt zijn 

eigen plan, stelt zijn eigen meerjarenplan-
ning op en past die aan wanneer het dat 
nodig acht. Wij zelf denken er niet bij na. 
We denken er ook niet óver na, ik maar 
beter ook niet, aldus het volk van bij de 
koff ieautomaat. Ik bedierf er alleen maar 
de sfeer en de pauze en de eetlust mee 
en met mij was het altijd hetzelfde liedje. 
Corona had al genoeg gepolariseerd.

Ergens hadden ze wel een punt natuur-
lijk. Een collega is ook maar een mens en 
er verandert toch al zo veel op het werk, 
buiten hen om. Ik besloot dan ook om 
erover op te houden en er het mijne van 
te denken. Haopertse Gaoper hè. Spreken 
is zilver, stilstaan is goud. In ons huidige 
tijdsgewricht ‘s mans filosofie zo slecht 
nog niet.

Blijft het feit natuurlijk dat autonome 
intelligentie evenzeer intelligentie is en 
voorbedachte rade. En dat wil er bij mij 
dus niet meer in. Ik denk nu dat mutatie 
het gevolg is van replicatiefouten in het 
DNA. DNA kopieert zichzelf voortdurend, 
het weet niet beter, en daarbij gaan dingen 
fout. Ik weet niet of u zo’n DNA-streng wel 
eens gezien heeft maar neem maar van 
mij aan dat het een verdomd ingewikkeld 
ding is om te kopiëren. En dat moet hè, 
elke cel opnieuw. Ga d’r maar aanstaan. 
Monnikenwerk! En wat blijkt nu (enfin, 
volgens mij dan): het met het foute DNA 
behepte wezen is per ongeluk een stuk 
fitter dan het oorspronkelijke en overleeft. 
Het verdringt zijn voorganger, Delta Alpha, 
Omikron Delta. Mutatie is een geluk bij een 
ongeluk.

Dat ik daar niet eerder opgekomen ben. 
Het is zo herkenbaar en zo logisch: fouten 
zijn de smeerolie van het leven. De fout Pi 
is waarschijnlijk al gemaakt.

Huig

Foutje

column

wsz.nl
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Vorige week 
opende wethou-
der Léon Kox de 
pingpongtafel 
op het veldje aan 
De Lange Akkers 
in Duizel. Deze 

pingpongtafel was één van de initiatieven 
vanuit het project Krachtige kernen. 

Dankzij dit project heeft ieder dorp de kans 
gekregen om ideeën waar te maken die de 
saamhorigheid van het dorp versterken. Het 
idee van de pingpongtafel van Martijn Ver-
hoeven uit Duizel is het eerste initiatief dat nu 
ook echt opgeleverd wordt. Wethouder Léon 
Kox is trots op het project Krachtige Kernen. 
“Juist die kleine initiatieven maken ieder dorp 
zo uniek. Het zet ieder kern in zijn kracht”, 
aldus wethouder Kox.

De pingpongtafel verbindt generaties, zoals 
Martijn ook al aangaf in zijn voorstel, want ta-
feltennissen kan je heel lang doen. Van jong 
tot oud. Bovendien maakt de basisschool re-
gelmatig gebruik van dit veld voor gymlessen, 
dus wie weet is deze tennistafel in de zomer 
een leuke aanvulling op deze lessen. Iedereen 
kan en mag gebruik maken van de tafel. Voor 
de woning aan de Lange Akkers 8 hangt een 
kastje met daarin de batjes en balletjes. 

Samen houden we het dorp bruisend
Het project Krachtige Kernen is vanuit Dorpen 
maken het verschil samen met Visit Eersel 
opgezet. “Met dit soort initiatieven werken we 
aan de leefbaarheid van al onze kernen. Voor-
zieningen zorgen voor leven; van sportpark en 
winkels tot pingpongtafel. Samen houden we 
het dorp bruisend en zorgen we dat het hier 
fijn leven is”, aldus wethouder Kox.

Pingpongtafel voor Duizel
Eerste dorpsinitiatief Krachtige Kernen opgeleverd

Bomen zijn goed 
voor de natuur, 
halen CO2 uit de 
lucht én zorgen 
voor schaduw 
op hete dagen. 
Daarom wil de 

gemeente Eersel tussen nu en 2030 veel 
nieuwe bomen gaan planten. 400.000 om 
precies te zijn! Daarmee maken we onze 
gemeente voor nu en de toekomstige ge-
neraties een stuk groener.

Met ons plan zetten we een flinke ambitie neer. 
En aan die ambitie willen het Groen Ontwik-
kelfonds Brabant (GOB) en Treesforall graag 
bijdragen. Beide organisaties helpen ons om 
de plannen te betalen. Het GOB ondersteunt 
iedereen die nieuwe natuur wil ontwikkelen. 
Treesforall geeft financiële bijdrages aan par-
tijen die bomen en bossen willen planten. 

Bomen van betekenis
Afgelopen woensdag 16 februari hebben di-
recteur Simone Groenendijk (Treesforall), 
directeur Mary Fiers (GOB) en wethouder 
Steven Kraaijeveld drie bomen op een mooie 
plek aan de rand van Eersel geplant. De start 
van plan Bos & Boom is gemaakt.

Boompje groot, plantertje dood. Met deze 
startbomen willen we dus alvast iets nala-
ten voor de generaties na ons. We hebben 
drie boomsoorten gekozen die heel erg oud 
kunnen worden, maar ook een symbolische 
waarde hebben. 

We hebben een zomereik, een linde en een 
fladderiep geplant. De zomereik was vol-
gens de Germanen een heilige boom en 
wordt nog altijd gezien als de koning van het 
bos. De linde was ook een Germaanse heili-
ge boom die rust en wijsheid zou geven. En 
fladderiep symboliseert de toekomst. Dit is 
een boomsoort die de laatste jaren steeds 
meer wordt aangeplant omdat zij een hoge 
ecologische waarde heeft, goed is voor de 
bodemkwaliteit en op veel plekken uit het 
landschap is verdwenen. De fladderiep sym-
boliseert dus een nieuwe kijk op bos, natuur 
en landschap.

Hoe ziet het plan er verder uit?
We gaan nieuwe bossen aanleggen en be-
staande bossen vergroten. We versterken het 
landschap door oude houtsingels te herstel-
len en ongebruikte te beplanten. En we plan-
ten meer bomen langs wegen en in woonwij-
ken.

400.000 bomen 
voor gemeente Eersel
Plan Bos & Boom offi  cieel van start!

INFORMATIEF
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Van links naar rechts (met tussen haakjes het lijstnummer): Jan Foolen (24),  Philip Spooren (21), Richard Lepelaars (14), Sabine Rijkers (18), Harm Castelijn (15), Corry Stoelinga (7), Harrie Sliepenbeek (24), Hans van Munster (4), Twan van Gils (6), 
Toon van Dun (2), Bert Antonius (17), Wim van der Linden (1), Cees van de Ven (5), Helma van de Put (3), Hanny Mollen (27), Kevin Verdonschot (12), Sander van de Ven (8), Hendrik Mollen (11), Nick Huijbregts (10) en Joeri van Limpt (9). 
Op de foto ontbreekt: Loek Huijbregts (13), Bart Faes (16), Hendrik Klaassen (19), Frans Smans (20), Bart Fiers (22), Frans Lodewijks (23) en Johan van de Ven (26).

Heb je onze bakfiets al gezien?

Deze periode gaan we met onze bak-
fiets op pad door de dorpen en door vele 

straten. Zie je onze bakfiets ergens, maak 
dan gerust een praatje met ons. Wij zijn be-

nieuwd hoe het met je gaat en wat je bezig 
houdt. 

Heb je interesse in ons verkiezingsprogramma of 
wil je meer weten over een aantal van onze stand-

punten. Onze kandidaten kunnen je er alles over 
vertellen onder het genot van koffie/thee en een 

koekje.

Tot snel!

Stem 14, 15 of 16 maart PRO5

PRO5 Webinars - Thema avonden
Het belang van  
inloophuizen

Gastsprekers:
• Goof van Westering (VZ 

Stichting Recovery College 
Eindhoven)

• Kevin Schoofs (ex-deel-
nemer inloopvoorziening, 
kandidaat PRO5)

Wanneer: 23 februari 19:30

Waar: www.pro5.nu

Voor wie: Iedereen met inte-
resse voor mentaal welzijn

Een betaalbare woning 
voor iedereen

Gastsprekers:
• Stijn Smeulders (PvdA ge-

deputeerde Brabant)
• Chris Theuws (Directeur 

Woningstichting “De Za-
ligheden”)

Wanneer: 24 februari 19:30

Waar: www.pro5.nu

Voor wie: Iedereen die een 
woning zoekt.

Wij zitten vol energie om 
te veranderen!

Gastsprekers:
• Ad van de Ven (Voorzitter 

KempenEnergie)
• Hendrik Hoeksema (ZLTO 

Transitie Landbouw)

Wanneer: 2 maart 19:30

Waar: www.pro5.nu

Voor wie: Iedereen die een 
schone, veilige toekomst wil.

Voor meer informatie over onze webinars kijk op www.pro5.nu
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Zorg voor elkaar is het fundament onder onze samenleving. We
hebben elkaar nodig!
CDA Bladel kiest voor samenwerking en gedeelde
verantwoordelijkheid, omdat we ervan overtuigd zijn dat dit meer
perspectief en vertrouwen biedt dan een ieder-voor-zich
maatschappij. We zetten ons in om eenzaamheid onder onze
inwoners, met name bij senioren, zoveel mogelijk tegen te gaan. We
streven naar huisbezoeken voor ouderen door de ouderconsulent.
Ook willen we extra inzetten op het bevorderen van contact tussen
ouderen en jongeren, bijvoorbeeld vanuit de maatschappelijke
stage. Scholen, bedrijven (MKB) en verenigingen kunnen vaker een
beroep doen op ouderen om als vrijwilliger, coach of mentor hun
kennis en ervaring te delen met jongere generaties.
In de jeugdhulp zien we een toename van aanbieders die zich
richten op lichte zorg. Daardoor ontstaan er tekorten bij
gespecialiseerde hulpvragen. Dit is onwenselijk. Wij willen een
duidelijke afbakening van wat jeugdzorg is en wat valt onder
gewone opvoedingsondersteuning. Er moet voldoende expertise
aanwezig zijn in ons CJG+, zodat er ingezet kan worden op preventie.
We willen inzetten op een vloeiende overgang van de Jeugdwet
naar de WMO wanneer de leeftijd van 18 jaar bereikt wordt.
Het alcohol en drugsgebruik onder jongeren in de gemeente Bladel
is hoog. CDA Bladel wil dat ook de gemeente Bladel hierin zijn
verantwoordelijkheid blijft nemen, samen met ouders. Toezicht op
en handhaven van het NIX-18 beleid in horecagelegenheden blijft de
inzet. Daarnaast ligt er een verantwoordelijkheid tot voorlichting en
preventie van het alcohol- en drugsgebruik onder de jeugd. CDA
Bladel draagt het IJslands model/Kempenbranie een warm hart toe.

CDA Bladel
Inhoudelijk

Week 2 thema Zorg voor elkaar

Het CDA Bladel is daarom voor:
+ Inzet op preventie en vroegsignalering
+ Zorg en ondersteuning dichtbij de inwoners organiseren
+ Samenwerking tussen verenigingen en andere instellingen
+ Behouden mantelzorgondersteuner, ouderenconsulent,
vrijwilligersondersteuner en jeugdcoach
+ Simpele laagdrempelige hulpaanvraag
+ Maatwerk

www.CDABladel.nl info@cdabladel.nl

Gezocht: Chauff eurs
Zorgboerderij Hapert is op zoek naar chauff eurs 

die deelnemers tijdens ochtenden en/of middagen kunnen 
vervoeren van zorgboerderij naar huis en andersom. 

Onkosten worden vergoed.

Bij interesse graag contact opnemen met info@zorgboerderijhapert.nl

Ganzestraat 27  •  Hapert  •  www.zorgboerderijhapert.nl

WSZ • Dijk 16, 5521 AX Eersel • (0497) 51 78 35 • info@wsz.nl • wsz.nl

VACATURE: 
Klantadviseur 
(24 - 28 uur per week)

Ben je nieuwsgierig geworden?
Kijk voor meer informatie op www.wsz.nl of 

scan de QR-code.

Ben jij het luisterend oor voor onze 
bewoners en woningzoekenden? 
Krijg jij er energie van bij te dragen 
aan het woongeluk in De Kem-
pen? Schrik jij niet terug voor een 
moeilijk gesprek en denk je graag 
in oplossingen? 

Dan is WSZ wellicht op zoek  
naar jou!

WSZ is een sociaal maatschappelijke onderneming en ontwikkelt zich 
verder naar een organisatie, die de verbinding tot stand brengt, die lef 
toont en die proactief is. WSZ heeft hart voor de klant en stelt de klant 
centraal. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in ons werkgebied zich thuis 
voelt in een woning en buurt waar hij of zij woont. We hebben daarom 
ook veel aandacht voor leefbaarheid binnen het werkgebied. En dit 
alles doen wij samen met onze huurders en partners. We verhuren 
3.800 woningen in De Kempen. 

KEMPEN - Bij 
m a a t s c h a p -
pelijk werk de 
Kempen stellen 
we regelmatig 
de vraag: ‘Hoe 
houd jij het vol?’. 

Iedereen loopt in zijn leven wel eens vast. 
De afgelopen 2 jaar is enorm veel op men-
sen afgekomen. Wanneer je financieel, in 
je relatie of op ander vlak een tegenslag te 
verwerken hebt gekregen, vraagt dat veel 
van ieders veerkracht. De maatschappelijk 
werkers van Lumens helpen je om stress 
te verminderen door praktische hulp, ge-
sprekken of met je te zoeken naar hulp in 
de juiste richting. 

Een voorbeeld van wat maatschappelijk 
werk kan betekenen: een man van 60 jaar, 
alleenstaand en is langdurig ziek thuis van 
zijn werk. Hij heeft te maken met zijn werkge-
ver en de bedrijfsarts voor afstemming over 
zijn ziekteverloop en arbeidsmogelijkheden. 
Daarnaast heeft hij afspraken in het zieken-
huis, en te maken met de zorgverzekering 
voor declareren van zorg. Hij wil weten wat 
hem te wachten staat en wie hem kan helpen 
om alles wat op hem af komt in goede banen 
te leiden. 

Maatschappelijk werk wijst deze man de juis-
te weg, bijvoorbeeld naar het juridisch loket 
over zijn rechten en plichten in de ziektewet. 
We helpen hem zijn vragen helder te krijgen, 
maken een stappenplan en geven de juis-
te instanties door, zodat de man zelf aan de 
slag kan gaan met zijn vragen. Ook kijken 
we wie vanuit zijn eigen netwerk eventueel 
kan ondersteunen bij gesprekken met de 
bedrijfsarts en het invullen van formulieren. 
Financieel verandert er ook het een en ander 
voor deze meneer. Zijn inkomen is gedaald 

en hij merkt dat hij de touwtjes wat minder 
goed aan elkaar kan knopen. Dus helpt maat-
schappelijk werk hem inzicht te krijgen in zijn 
nieuwe situatie. We zorgen ervoor dat deze 
meneer financieel de zaakjes op orde krijgt 
door een vrijwillig maatje vanuit Cordaad 
Welzijn aan te vragen, die helpt om een be-
groting te maken en de administratie te orde-
nen.  Verder verwijzen we naar sociaal raads-
liedenwerk voor aanvraag van toeslagen. 

Deze man heeft veel verdriet over het verlies 
van zijn gezondheid en daarmee ook sociale 
contacten (collega’s o.a.). Stap voor stap 
helpt maatschappelijk werk meneer om te 
gaan met dit verlies. Hij neemt deel aan de 
rouw- en verliesgroep die wordt aangebo-
den en krijgt persoonlijke gesprekken met 
maatschappelijk werk. De interesses en hob-
by’s van meneer worden in kaart gebracht 
om hem te helpen weer energie te krijgen 
van het leven. Ook kan hij hiermee zijn net-
werk vergroten door nieuwe contacten op 
te doen. Tenslotte wordt meneer geholpen 
met de aanvraag voor huishoudelijke hulp bij 
de WMO-afdeling van de gemeente, omdat 
hij door de lichamelijke beperkingen niet 
meer alles zelf kan doen. Na een traject van 
4 maanden kan meneer weer zelf verder en 
sluit maatschappelijk werk af. 

Zo zijn er nog veel voorbeelden van vragen 
waarbij maatschappelijk werk iets kan be-
tekenen. Blijf niet alleen rondlopen met je 
vragen: maatschappelijk werk helpt graag. 
De hulp is gratis. Wil je meer informatie over 
waarvoor je terecht kunt? Neem dan con-
tact op via 040-2193300 of stel je vraag via 
aanmeldingenkempen@lumenswerkt.nl. 

Kijk voor meer informatie of groepsaanbod op:

www.lumenswerkt.nl

Informatie maatschappelijk werk
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Wil jij graag nabestaanden bijstaan in een moeilijke tijd en ben je flexibel inzetbaar?

Om ons team te versterken zijn wij op zoek naar een:

Nieuwe collega uitvaartcentrum Bladel / Eersel
(gemiddeld 15-20 uur per week)

Organisatieprofiel
Van den Berk & Loonen bestaat inmiddels ruim 25 jaar. Wij bieden voorlichting, uitvaartzorg en nazorg aan. We streven naar een afscheid dat recht doet aan het leven van de 
overledene. De kernwaarden van Van den Berk & Loonen uitvaartzorg zijn: betrokkenheid, professionaliteit en waarde toevoegend. We werken vanuit het besef dat nabestaanden 
de uitvaart maken, en wij die mogen uitvoeren. Daarbij begeleiden wij nabestaanden in het hele proces. 

Bedrijfscultuur
‘Alle ruimte voor troost.’ Van den Berk & Loonen uitvaartzorg biedt nabestaanden als geen ander houvast in de moeilijke dagen na een overlijden. Hierdoor ontstaat er alle ruimte 
voor troost. 

Onze collega’s beschikken stuk voor stuk over een dienstverlenende houding, bieden daarbij een persoonlijke benadering, een luisterend oor en denken mee en begeleiden 
in het vormgeven van een mooi en persoonlijk afscheid. Nabestaanden kunnen erop vertrouwen dat wij alles verzorgen met de grootst mogelijke zorg en respect. Je bent samen 
met de uitvaartverzorger het persoonlijk aanspreekpunt van onze dienstverlening. 

Voor de functieomschrijving en hoe je kunt solliciteren verwijzen wij je naar onze website: www.berkenloonen.nl/contact/vacatures

Wij verzoeken je voor 12 maart te reageren. 

BLADEL - Altijd een bijzonder moment 
voor bewoners en voor WSZ: de opleve-
ring van nieuwbouwwoningen. Half januari 
ontvingen de nieuwe bewoners van de 6 
gezinswoningen in plan ’t Schrijvers Kwar-
tier in Bladel de sleutel. 2 weken geleden 
was het de beurt aan de bewoners van de 
10 beneden- en bovenwoningen.

Dat zijn de 10 beneden- en bovenwoningen en 
6 gezinswoningen in plan ’t Schrijvers Kwartier 
op het aantal huurwoningen in Bladel. De be-
neden- en bovenwoningen hebben een woon-
kamer met open keuken, 1 slaapkamer en een 
badkamer. De benedenwoningen beschikken 
over een tuin. De bovenwoningen krijgen een 
balkon en zolderverdieping. De gezinswonin-
gen hebben op de begane grond een woon-
kamer met open keuken. Op de verdieping zijn 
2 slaapkamers en een badkamer. De zolder is 

met een vaste trap te bereiken. In de achter-
tuin van de woningen staat een berging. 

De woningen zijn energiezuinig opgeleverd: 
goed geïsoleerd, geen gasaansluiting en met 
zonnepanelen op het dak. Dit sluit goed aan 
bij de ambitie van WSZ. Ze wil het woningbe-
zit verduurzamen. Zowel in bestaande bouw 
als nieuwbouw streven zij naar verduurza-
ming. Dit zorgt voor een beter milieu maar 
vooral voor een zeer lage energierekening 
voor haar huurders.

Nu de bewoners de sleutels hebben ontvan-
gen kan het klussen beginnen. De komende 
weken zullen zij de nieuwe woningen naar 
eigen smaak en wens inrichten zodat ze snel 
kunnen verhuizen naar hun nieuwe onderko-
men. WSZ wenst de bewoners veel woonple-
zier in hun nieuwe huis.

Huurders ’t Schrijvers Kwartier in Bladel 
ontvingen sleutels van hun woningen

Versneld opleidingstraject
Denk jij aan een carrièreswitch? Wat dacht je van een baan in de gehandicaptenzorg?
Volg de versnelde opleiding bij Severinus Academie en haal in 2 jaar en 3 maanden 
je MBO 4 diploma tot Persoonlijk begeleider. Naast een erkend diploma, bieden we 
jou een goed salaris, een betaalde opleiding en een leuke werkplek met de juiste 
begeleiding.

Een baan in de gehandicaptenzorg
Severinus biedt (om)scholingsmogelijkheden voor jong en oud, zoals opleidingen 
Verpleegkunde en/of Persoonlijk begeleider Gehandicaptenzorg. Kijk op 
www.severinus.nl/vacatures voor meer informatie over het opleidingstraject of 
neem contact op met onze afdeling HRM via 040 258 63 64. We bekijken graag 
samen met jou de mogelijkheden.

Toe aan een carrièreswitch?
Kom werken én leren bij Severinus!

Goed salaris

Erkend diploma

Geen scholingskosten

Leuke werkplek met de juiste begeleiding

INFORMATIEF
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Markt 3 • Bladel • T 0497 388 456
www.restaurantnagoya.nl

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

HOOGE MIERDE - Yin yoga met ingang van 
dinsdag 1 maart van 09.15 tot 10.45 uur en 
op dinsdag 22 februari gratis proefles. Het 
lesmoment bestaat uit anderhalf uur rus-
tige, diepgaande yoga, meditatie en ont-
spanning. 

‘Yin’ kent vele uitleggen en staat o.a. voor 
naar binnen gerichte aandacht. Een houding 
wordt 3 tot 5 minuten aangehouden. Pezen, 
spieren, bindweefsel worden langzaam ge-
rekt en gehydrateerd. Gewrichten blijven 
soepel of worden soepeler. Deze yogavorm 
kan weldadig zijn om los te laten, toe te laten 
en volkomen te ontspannen in lichaam en 
geest. Het gaat niet om het aantal houdingen, 
eerder om je beleving in een houding.

Stoelyoga is met ingang van donderdag 3 
maart van 11.00 tot 12.00 uur. Bijzonder dat 
er zoveel yogaoefeningen mogelijk zijn op en 
met een stoel. Met jouw mogelijkheden kun je 
op een zachte en tegelijkertijd krachtige wijze 
aandacht geven aan je lichaam, ademhaling 
en geest. Op woensdag van 10.45 tot 11.45 
uur en op donderdag van 19.00 tot 20.00 en 
20.15 tot 21.15 uur is er yoga voor senioren. De 
praktijk is overigens 6 dagen in de week open 
voor lichaams- en voetreflexzonemassage op 
afspraak.

Wil je meditatie- en mindfulness ontwikkelen 
en beoefenen, kijk bij het lesrooster voor de 
data. Voor informatie en alle overige lestijden 
en activiteiten kijk op 

www.yogapraktijkdevlinder.nl
Tel. 06-25237177

Nieuwe lessen 
yoga bij Praktijk 
de Vlinder

HOOGELOON - Van 19 fe-
bruari t/m 3 april is er een 
expositie van Fred Schley 
(schilderijen olieverf op 
doek) te zien in Galerie De 
Kunstkamer, Hoofdstraat 
49 in Hoogeloon. Op 26 en 

27 februari is het gesloten en de opening is 
op zondag 20 februari, om 15.00 uur.

“Mijn schilderijen laten onderwerpen zien uit 
mijn directe omgeving. Portretten van mijn 
naasten en van mijzelf. Landschappen van 
de grond waarop ik sta of het water waar ik 
langs loop, de begroeiing naast het pad, het 
strand, de zee of een weids landschap met de 
lucht als verbindend element. Uit al die ver-
trouwde onderwerpen haal ik geruststelling 
of zelfs troost. Geruststelling is er niet zon-
der dreiging. Schoonheid niet zonder onvol-
maaktheid. Spanning ontstaat als beide te-
genstellingen aanwezig zijn. Pas dan kan het 
schilderij communiceren.”

Open: zaterdag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur en op afspraak: tel. 0497-681984. 

www.galeriedekunstkamer.nl

Expositie van Fred Schley 
in Galerie De Kunstkamer 

IN DE KEMPEN

 www.denherd.nl • Emmaplein 4 • 5531 HM Bladel

Cultureel Centrum Den Herd
is op zoek naar:

Allround Medewerker Horeca
(parttime/fulltime)

Cultureel Centrum Den Herd is een ontmoetingsplek voor jong en oud waar service, gastvrijheid
en een vriendelijke, persoonlijke benadering voorop staan. Bij Den Herd kan iedereen terecht voor

vrijwel elke gelegenheid; van een kop koffie, een repetitie, feestavond, vergadering,
een zakelijk evenement tot aan een uitvaartdienst of een theatervoorstelling.

Met een klein, hecht en erg betrokken team zorgen wij ervoor dat het onze gasten aan niks ontbreekt.

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken,
stuur dan een mail naar

info@denherd.nl en wellicht nodigen we je snel uit.

Zwembad De 
Albatros is ver-
ouderd en de 
gemeente Eer-
sel wil graag een 
nieuw zwembad. 
We vinden het 

uiteraard belangrijk om bij het maken van 
plannen voor een nieuw zwembad de erva-
ringen van de gebruikers mee te nemen. 

Daarnaast zijn we ook benieuwd naar de 
wensen die leven voor een eventueel nieuw 
zwembad. Juist daarom horen wij ook graag 
de mening van inwoners die op dit moment 
het zwembad misschien niet gebruiken of 
heel weinig gebruiken. Alle informatie die we 
met dit onderzoek ophalen, nemen we mee in 
de uitwerking van de plannen voor een nieuw 
zwembad. Je vindt de vragenlijst op www.
eersel.nl/zwembad. Alvast hartelijk dank voor 
het invullen van de vragenlijst!

Geef je mening 
over zwembad 
De Albatros

KEMPEN - Wil je ook leren hoe je snel je 
auto of televisie kunt verkopen? Of hoe 
je aan goedkoop speelgoed kunt komen? 
Meld je dan aan voor de gratis cursus 
‘(Ver)kopen via Marktplaats‘.

In deze cursus leer je Marktplaats beter ken-
nen, veilig te communiceren via internet en 
veilig online te betalen en ontvangen. Een 
ervaren docent legt de verschillende onder-
werpen uit en begeleidt de cursisten.

De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten van 
14.00 tot 16.00 uur en start op donderdag 3 
maart  (overige data zijn 10, 17, 24 en 31 maart).
De cursus wordt gegeven in de Bibliotheek 
van Bladel, Markt 4, en is in samenwerking 
met het DigiTaalhuis.

Het DigiTaalhuis is een initiatief van de Kem-
pen gemeenten, Welzijn de Kempen, Stich-
ting Lezen & Schrijven, Ster College en Bi-
bliotheek De Kempen. Samen zetten wij ons 
in om iedereen te helpen die beter wil leren 
lezen, schrijven, rekenen en omgaan met 
computers en internet.

Aanmelden
Meedoen is gratis! Aanmelden voor deze cur-
sus kan in de bibliotheek of door een e-mail 
te sturen naar het DigiTaalhuis: digitaalhuis@
bibliotheekdekempen.nl of naar Bibliotheek 
Bladel: bladel@bibliotheekdekempen.nl. Je 
kunt ook bellen naar 085-7733290 of bellen 
(of een appje sturen) naar 06-33590936.

Cursus ‘(Ver)kopen 
via Marktplaats’



13 18 februari 2022

Door Renate Pijnenburg

REGIO - Quizliefhebbers opgelet! Op 19 
maart kun je in de gezelligheid van je 
eigen huis, met een klein team meedoen 
aan de Kempische Huiskamerquiz. Ruim 
vijftig bladzijden puzzels, breinbrekers, 
weet-vragen of ‘dat-wist-ik-niet’-vragen 
en een uitdagende doe-opdracht. Opge-
ven kan nog tot 12 maart. Wie weet ga jij 
ervan door met één van de vele mooie prij-
zen.

Positief 
Het was Nick Dierckx vorig jaar goed beval-
len. Helemaal in zijn eentje zette hij toen de 
Quarantainequiz in elkaar. “Omdat ik ervan 
uitging dat we dit jaar niet meer in lockdown 
zouden zitten, heb ik direct de naam veran-
derd. Er mocht een positieve wending aan 
zitten”, vertelt Nick enthousiast. “Vorig jaar 
deden 43 teams mee en de positieve reacties 
die ik terugkreeg, zorgden ervoor dat ik me-
teen weer begonnen ben met de voorberei-
dingen voor de volgende.” 

Inspiratie 
Nick doet er een heel jaar over om de quiz in 
elkaar te zetten. “Niet meteen denken dat ik 
daar dag en nacht mee bezig ben hoor”, lacht 
hij. “Ik haal overal inspiratie uit en ga af en toe 
een paar uur zitten om de vragen te maken. Ik 
kijk veel op internet, struin door oude pub- of 
dorpsquizzen of zie dingen om me heen waar 
ik inspiratie voor vragen uit kan halen. Bij elke 
vraag bekijk ik of het voldoet aan de criteria: 
genoeg variatie, een Kempische link, een al-
gemeen karakter, niet te makkelijk maar zeker 
ook niet te moeilijk. Een leuke uitdaging.”

Testpanel
Er zijn zes categorieën waarin gepuzzeld en 
gequizd moet worden, onder andere sport, 
muziek, geschiedenis en de Kempen. “Ik heb 
zelf het meeste met voetbal en muziek en 
dan moet ik ervoor waken dat niet alle vragen 
daarover gaan. Het leuke van de quiz is dat 
je het met een klein team speelt en meestal 
iedereen zijn of haar eigen specialiteit heeft. 
En dan is er natuurlijk altijd nog internet, waar 
je bijna alles op kunt zoeken. Aan mij de taak 
om de vragen zo te maken dat het niet té 
makkelijk op te zoeken is. Ik heb er echt lol 
in om de quiz in elkaar te zetten. Mijn familie 
speelt de quiz een keer voor proef. Natuurlijk 
moeten ze een geheimhoudingscontract te-

kenen. Nee grapje, maar ze mogen er natuur-
lijk niets over zeggen en dat doen ze dan ook 
niet. Ze krijgen precies zoveel speeltijd als de 
deelnemers en moeten ook de antwoorden 
digitaal inleveren. Zo kan ik alles testen.”

Tijdrovend klusje
Het nakijken is bijna evenveel werk als de 
voorbereiding van de quiz. “Alleen heb ik daar 
een stuk minder tijd voor”, legt Nick uit. “Ik wil 
toch zeker binnen één à twee weken de uit-
slag hebben. De deelnemers ook, die willen 
weten wie er gewonnen heeft. Omdat ik de 
quiz in mijn eentje maak, moet ik ook het na-
kijken alleen doen, maar dat is prima. Het is 
overigens net als vorig jaar zo dat het team 
dat de quiz niet wint, toch een prijs kan win-
nen, in een bepaalde categorie. Vorig jaar had 
het team dat op één na laatste in het eind-
klassement stond, toch een mooie prijs. Die 
prijzen heb ik overigens gesponsord gekre-
gen door Kempische ondernemers. Zeker in 
deze tijden, waarin de ondernemers het niet 
altijd makkelijk hebben, is dat heel fijn.”

Opgeven
Je kunt je opgeven voor de Kempische Huis-
kamerquiz door op de Facebookpagina op 
het linkje te klikken. Deelname kost € 20,- per 
team. “Net als vorig jaar is er ook weer de mo-
gelijkheid om te kiezen uit een passend spe-
ciaal-bierpakket van Speciaalbier De Kem-
pen of een hapjesplank van Liberty Foodbar. 
Dat wordt net als het quizboek aan huis be-
zorgd op zaterdagmiddag. Om 20.00 uur gaat 
de quiz van start en precies om 00.00 uur 
moeten alle antwoorden binnen zijn. Vier uur 
lang kan er naar hartenlust gespeeld worden 
en die tijd is precies genoeg om het leuk te 
houden. Misschien krijgt niet iedereen alle 
vragen af, maar dat geldt voor ieder team. 
Beter dan heel veel tijd overhouden. Alvast 
een tip: zorg dat er iemand in je team zit die 
snel kan typen en goed met een pc overweg 
kan, dat scheelt enorm.”

Niet voorbereiden
Zin gekregen in een quiz? Trommel dan snel 
een team bij elkaar, lees Wikipedia even door, 
maak alvast een paar puzzels ter voorberei-
ding en realiseer je dat je je eigenlijk hele-
maal niet kunt voorbereiden. Je weet name-
lijk helemaal niet welke vragen Nick voor je 
bedacht heeft. De quiz is leuk voor iedereen 
die ‘iets’ heeft met de Kempen. Vanwege het 
rondbrengen van de quizboeken, de bierpak-

ketten en de hapjes worden alleen teams uit 
de gemeenten Bladel, Reusel-De Mierden, 
Eersel en Bergeijk toegelaten. De datum van 
de prijsuitreiking wordt zo snel mogelijk be-
kendgemaakt, maar zal zeker online zijn. “Het 
is afhankelijk van het aantal teams dat zich 
inschrijft; ik wil het nakijken zorgvuldig doen 

en er zitten helaas niet meer dan 24 uur in 
een dag”, lacht Nick. 

De vragen zijn klaar, de opdracht is bekend, 
het quizboek kan naar de drukker en de voor-
pret kan beginnen. Aanmelden en volgen? 
Facebook: Kempische Huiskamerquiz.

DE TAFEL TRENDS 
VAN 2022

Ronde eettafels, en andere organische 
vormen, zijn dé tafel trends van 2022. 
Hoe dat komt en welke effect je ermee 
bereikt? Dát vertellen we je aan tafel.

Meer informatie?
Bekijk onze website

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

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

YOGA EN 
MINDFULNESS

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

YOGA EN 
MINDFULNESS

Maandag 
09.15-10.15 uur Yoga 
19.00-20.00 uur Yoga 
20.30-21.30 uur Yoga 
Dinsdag 
09.15-10.45 uur Yin Yoga 
19.30-21.30 uur Mindfulness 
Woensdag 
09.15-10.15 uur Yoga 
10.45-11.45 uur Yoga voor Senioren 
19.00-20.15 uur Yoga en Mindfulness 
20.30-21.30 uur Yoga 

Donderdag 
09.15-10.15 uur Yoga 
11.00-12.00 uur Yoga met de stoel 
19.00-20.00 uur Yoga voor Senioren 
20.15-21.15 uur Yoga voor Senioren 
Vrijdag 
09.15-10.30 uur Yoga en Mindfulness 
Zaterdag wisselende activiteiten 
Zondag 
09.30-11.30 uur Meditatie

U kunt het hele jaar instromen

YOGA LESROOSTER

De massagepraktijk is 6 dagen in de week open op afspraak

Puzzelen en quizzen 
in de woonkamer
Kempische Huiskamerquiz op 19 maart; 
variatie en uitdaging voor iedereen

Je kunt je opgeven voor de Kempische Huiskamerquiz door op de Facebookpagina op het linkje te klikken. Deelname 
kost € 20,- per team. Net als vorig jaar is er ook weer de mogelijkheid om te kiezen uit een passend speciaal-bierpakket 
van Speciaalbier De Kempen of een hapjesplank van Liberty Foodbar. Dat wordt net als het quizboek aan huis bezorgd 
op zaterdagmiddag. Om 20.00 uur gaat de quiz van start en precies om 00.00 uur moeten alle antwoorden binnen zijn.

VERMAAK
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TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

VERMAKELIJK

Op vrijdag 1, zaterdag 2 en zondag 3 april 
presenteert de nieuwe theatervereniging 
Spot 11 in de Inside in Oisterwijk hun versie 
van de Award winnende pop/rock musical 
Rent! Een wervelende musical met een 
greep uit de betere amateurs van Brabant. 
Een must see! 

Kerstavond in New York. Op de bovenste ver-
dieping van een bedrijfspand bevindt zich een 
oude muziekuitgeverij waar Roger werkt aan 
dat éne nummer naar de eeuwige roem. Hij 
is een van de jonge kunstenaars die gecon-
fronteerd wordt met armoede, eenzaamheid, 
issues rond seksualiteit, ziekte en racisme tij-
dens de aids-epidemie begin jaren ’90. In deze 
musical geven zij de essentie van het leven 
weer in beeld, woorden maar bovenal muziek! 

Alweer bijna 2 jaar geleden werd de cast 
van deze productie samengesteld uit ama-

teurspelers afkomstig uit de hele provincie 
Noord-Brabant. “We zijn ontzettend trots 
en blij dat we een cast van een enorm hoge 
kwaliteit gevonden hebben. Iedereen past zo 
goed in zijn of haar rol en het samenspel is 
fantastisch. Een super vette locatie die Rent 
ademt en een strakke liveband maken het ge-
heel af”, vertelt Sem van den Borne, initiatief-
nemer van het project. “Nu de zalen nog vol 
en het is helemaal af.”

Spot 11 wil met hun passie ook graag iets 
voor iemand anders betekenen. Daarom gaat 
de opbrengst van de voorstelling naar de 
stichting Muziekids, een stichting die chro-
nisch zieke kinderen op een mooie manier in 
contact brengt met muziek. “Als we met het 
bereiken van onze droom weer andere mooie 
dingen mogelijk kunnen maken, dan is de 
cirkel wel rond.” 

Dat Bladel goed vertegenwoordigd is blijkt 
uit het feit dat van de 8 hoofdrolspelers er 
maar liefst 2 uit Bladel komen. Naast Sem 
schittert ook Nelleke van Eekert in april in 
Rent. “Deze musical stond op het lijstje van 
dingen die ik ooit echt nog eens wilde doen”, 
vertelt ze trots. “Ook al spelen we wat verder 
van huis, hoop ik dat veel mensen toch de 
weg naar Oisterwijk vinden. Het is écht de 
moeite waard!”

Inmiddels is al 70% van de kaarten weg, dus 
mocht je deze editie van Rent niet willen mis-
sen bestel je beter snel je kaarten, en voor 
meer informatie over de productie en cast via

www.rentdemusical.nl

Bladel goed vertegenwoordigd 
in musicalproject Rent

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

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.

REUSEL - Stichting Karnaval Reusel komt 
met leuke, nieuwe initiatieven om de saam-
horigheid in de gemeente vast te houden. 
We kennen de stichting allemaal van de 
goed georganiseerde carnavalsactivitei-
ten en de succesvolle Pinksterbraderie. 
Het wegvallen van dit alles de afgelopen 
jaren heeft een aantal leden geïnspireerd 
om met iets nieuws te komen.

Houd zaterdag 23 april alvast vrij, want dan 
belooft het in de Valk in Reusel een hele ge-
zellige avond te worden. “Voorheen hebben 
we ’80-’90 party’s georganiseerd, maar het 
werd tijd om met iets anders te komen”, ver-
telt de werkgroep enthousiast. En dat anders 
is een ware Hollandse avond met de gezel-
lige DJ (en tevens volkszanger) Frank van 
Weert. Binnen no-time zorgt hij er voor dat 
de feestgangers uit volle borst meezingen en 
meedeinen op de muziek.

“Tijdens de avond maken we op groot scherm 
de winnaars van de carnavalsloterij bekend.  
Want ook dat is nieuw”, gaat de werkgroep 
verder. Vanaf carnavalszaterdag gaan alle 
raadsleden van de Raad van Elf op pad om 
lootjes te verkopen. Ze hebben daarvoor tot 

en met het Paasweekend de tijd. Loten zijn 
ook verkrijgbaar bij Tom Peeters via telefoon-
nummer 06 48 40 97 08. Ze kosten € 2,- per 
stuk en met 1 lot zijn meerdere prijzen te win-
nen. Het is de moeite waard om mee te doen, 
want de prijzen liegen er niet om. Van week-
endje weg tot een segway step en van een 
stofzuiger tot diverse waardebonnen. 

“Zo combineren we het spelelement met het 
genereren van inkomsten, want zonder geld 
kan de stichting niet draaien”, legt de werk-
groep uit. Op deze manier zorgen ze dat de 
continuïteit van de optocht en alle activiteiten 
met carnaval voor jong, oud en gemiddelde 
leeftijd, gewaarborgd worden. En hopelijk 
houden ze nog wat over om volgend jaar wat 
extra’s te doen. Dan viert de stichting name-
lijk haar 33-jarig bestaan, een carnavalsjubi-
leum. En dat willen ze natuurlijk graag met de 
Reuselse gemeenschap vieren.

Maar voor het zover is, wordt er eerst op 23 
april dus een Hollands feestje gebouwd wat 
voor iedereen gratis toegankelijk is. Meteen 
een mooie gelegenheid om na te praten over 
de mooie Narrenparade die het weekend 
daarvoor door de straten van Reusel heeft 
getrokken.

Enne, mocht je nu echt niet in de gelegenheid 
zijn om op 23 april naar de Hollandse avond 
te komen, hoeft dit je niet te weerhouden om 
loten te kopen. De trekking wordt namelijk 22 
april door de notaris gedaan en 23 april onli-
ne kenbaar gemaakt. Ook zullen de winnende 
loten vermeld worden in PC55 en d’n Uitkijk. 

Hollandse avond 
en mooie prijzenpot!
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Trots op de verenigingen
Voor het Bladelse gemeentehuis staat een 
standbeeld van twee mannen. Het herin-
nert ons aan een belangrijke gebeurtenis 
die plaatsvond in Pladella Villa, een kas-
teel dat ergens in onze gemeente heeft 
gestaan. In dit kasteel gaf de Frankische 
koning Karel de Eenvoudige in het jaar 
922 “Holland ende die Kerck t’ Egmonde”  
cadeau aan graaf Dirk I. Kort door de 
bocht kun je zeggen dat dit moment een 
eerste begin van Nederland is geweest. 
De wortels van ons land liggen dus in onze 
eigen gemeente. 

Het bewijst wat u al wist: de gemeente 
Bladel loopt voorop in Nederland. Want  
ondanks dat ‘zeiken op alles’ in de Brabant-
se volksaard is verankerd, hebben we het 
hier best aardig voor elkaar. Het Kempisch 
Bedrijvenpark stroomt vol, de dorpskernen 
leven op na de coronacrisis en de gemeente  

kan teren op jarenlang verstandig beleid en staat er financieel gezond voor. De lokale  
belasting is al een tijdje niet verhoogd. De MFA Hapert staat letterlijk in de steigers en 
op de Bladelse Markt wordt vanaf dit jaar ook een gemeenschapshuis gebouwd. In beide 
gebouwen kunnen straks vele verenigingen samenkomen. Het zijn flinke investeringen, 
maar wel met een duidelijk doel: om verenigingen te laten bloeien, en daarmee ook onze 
gemeente. 

Want is er één ding dat ons in de Kempen meer kan binden dan verenigingen? In het 
weekend juichen we onze kinderen toe langs de lijn, of spelen we zelf als de beste, al dan 
niet in de derde helft. Werken we een half jaar samen toe naar dat ene toneelstuk of dat 
ene concert. Bouwen we een tentoonstelling voor de heemkunde of een wagen voor de 
carnavalsoptocht. Of we houden belangrijke Kempische tradities in ere bij een gilde of de 
kerkparochie. We zijn allemaal wel ergens betrokken bij één van de verenigingen die onze 
gemeente rijk is. 

En ondanks dat we dat echt wel zelf kunnen, is het de taak van de gemeente om ons daar-
bij te ondersteunen. Het onderhouden van de faciliteiten hoort daarbij, zodat een sport-
veld weer een sportveld is en een volkstuin een volkstuin; en daar geen verwarring over 
kan zijn. Casteren en Hoogeloon willen terecht hun toekomstgerichte en multifunctionele  
(sport-)accommodatie en de Antoniuskerk moet het middelpunt van Netersel blijven.  
Het aanvragen van vergunningen voor evenementen moet laagdrempelig worden. En  
misschien wel het belangrijkste: iedereen moet mee kunnen doen in het verenigingsleven, 
ongeacht inkomen en gezondheid. 

Dat er binnen onze vijf dorpen zo’n rijk verenigingsleven is, is iets om trots op te zijn. Veel 
dorpen en vooral steden in Nederland zijn hier jaloers op. Over jaloers gesproken: regel-
matig spreek ik mensen van buiten de regio. Ze hebben hun mond vol over hun ‘fantas-
tische’ Randstad, maar ze komen ó zó graag in de zomer naar één van onze mooie cam-
pings, hotels of B&B’s. De natuur, dorpen en gemoedelijkheid geeft ze zo’n fijn gevoel. Dat 
wisten wij allang. Ik zei het toch: de gemeente Bladel loopt voorop in Nederland.

Arnoud van Hulst 
Nummer 9 - Bladel Transparant 

a.vanhulst@bladel.nl

Mark Rossiau staat al vijftien jaar aan 
het roer bij RoKo Lastechniek. Samen 
met zijn team zorgt hij ervoor dat elke 
las met precisie wordt gelegd.  

Vertel iets over de bedrijfsnaam
Ik ben RoKo begonnen samen met 
een compagnon. De bedrijfsnaam is 
voortgekomen uit de eerste twee letters 
van onze achternamen. Inmiddels ben 
ik enig eigenaar maar de bedrijfsnaam is 
altijd zo gebleven.

Vertel iets over het bedrijf
Vijftien jaar geleden zijn we met z’n 
tweeën RoKo gestart. We zijn klein 
begonnen in een halletje in Bladel. Na 
vijf jaar verhuisden we naar een grotere 
bedrijfshal in Reusel. Ook hier zijn we uit 
ons jasje gegroeid en daarom hebben 
we onlangs  een tweede aangrenzende 
hal erbij gehuurd. Bij ons kun je terecht 
voor alles wat met lassen te maken heeft. 
We maken onderdelen, halffabricaten 
en complete eindproducten van staal, 
rvs en aluminium. We leveren aan 
diverse sectoren zoals de machinebouw, 
voedings- en verpakkingsindustrie, 
landbouw en scheepvaart.

Waarom ben je ondernemer geworden?
Bij mijn toenmalige werkgever had ik vaak 
nieuwe ideeën maar hierin werd ik niet 
serieus genomen waardoor de ideeën 
werden genegeerd. Als ondernemer kan 
ik zelf mijn keuzes maken en mijn visie 
ontwikkelen.

Welke eigenschappen
typeren jou als ondernemer?
Ik kan snel schakelen, ben niet bang 
om in het diepe te springen en weet van 
aanpakken.

Tips voor beginnende ondernemers?
Als het te lang duurt voor je beslist, heb je 
vaak je kans al gemist.

Beste tip die je zelf gekregen hebt?
Kwaliteit en levertijd zijn heel belangrijk, 
zorg dat je dit serieus neemt.

Hoe vind je balans tussen werk/privé
Heel erg moeilijk, in mijn hoofd gaat het 
werk altijd door.

Mooiste compliment
dat je gekregen hebt?
Een vervolgorder na een afgerond 
project is een groot compliment maar 
eigenlijk is elke tevreden klant een mooi 
compliment.

Wat is de grootste uitdaging als 
ondernemer?
Om iedereen tevreden te houden, dat 
geldt voor klanten, voor personeel 
maar ook voor het thuisfront. En als 
ondernemer is natuurlijk élke dag een 
uitdaging.

Wat vind je van OBGB?
Een fijne club mensen waar ik een mooi 
netwerk mee heb opgebouwd. Ik heb 
gevraagd of ik lid mocht blijven toen ik 
met RoKo naar Reusel verhuisde. Het is 
fijn om te kunnen sparren met collega-
ondernemers.

www.obgb.nl

OBGB−BEDRIJF IN BEELD 

BEDRIJFSNAAM:
RoKo Lastechniek
BEDRIJVENTERREIN:
Reusel
SECTOR:
Metaalindustrie
AANTAL MEDEWERKERS:
15

Mark Rossiau
15

JAAR
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Je leven verandert
bij Van Boxtel

Bladel
Gindrapassage 15

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

Bel 088 – 52 52 052 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

* Muv uw eigen risico en kosten voor oplaadbaar.
Zie voorwaarden op onze website. 

NU€ 0,-
Uw

hoortoestel

Onze audiciens zijn getuige van de mooiste momenten. Dat is wat 

€ 0,*

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

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Op 2 februari wonnen drie leer-
lingen van het Pius X-College, vmbo, het 
Bèta Tournament, georganiseerd door het 
Summa Laboratoriumcollege. Door middel 
van proefjes werd bepaald welke aardap-
pel het meest geschikt was om friet van te 
maken. Vakdocenten Arno Janssen (schei-
kunde), Marcel van Asperdt (biologie) en 
Michel van den Boogaart (natuurkunde) 
hebben de zes leerlingen die deelnamen 
aan de wedstrijd begeleid. 

Vriendinnen
Iris van Woudenberg, Lieke Derks en Anke 
van Beers gaven zich, met nog een team van 
drie leerlingen, op voor de wedstrijd van het 
Summa laboratoriumcollege. Anke: “Iris en ik 
gaan deze opleiding doen, dat staat al vast, 
voor ons was het dus een soort extra kennis-
making. Lieke gaat de opleiding ‘Handhaving’ 
doen maar ze is onze vriendin en ze heeft nu 
de vakken waar het om draaide. We vonden 
het ook wel gewoon gezellig om het met zijn 
drieën te gaan doen. Dat we zouden winnen, 
hadden we geen moment gedacht.” 

Proeven
De wedstrijd bestond uit drie onderdelen, uit-
gaande van de vakken biologie, natuurkunde 
en scheikunde. Iris: “We moesten door ver-
schillende proeven uitzoeken welke aardappel 
het meest geschikt was om friet van te maken. 
We konden dat niet voorbereiden want vooraf 
was de opdracht niet bekend gemaakt. Voor-
al door goed na te denken en de kennis die 

we de afgelopen jaren hebben opgedaan, te 
gebruiken, konden we bedenken hoe we de 
aardappels zouden testen. Je mocht wel vra-
gen stellen aan de surveillanten maar dat le-
verde wel puntenaftrek op. Met z’n drieën wis-
ten we het blijkbaar goed uit te vogelen.”

Winnaar
Vijftien teams van twaalf scholen hadden zich 
ingeschreven en alle leerlingen gingen aan de 
slag uit te vinden hoe de aardappel het best 
zijn stevigheid behield, of verkleuring tegen-
gegaan kon worden en welke maat het beste 
was. Lieke: “Het resultaat was belangrijk 
maar er werd ook gekeken naar de samen-
werking en taakverdeling. De prijsuitreiking 
was spannend. We dachten dat we misschien 
derde waren geworden maar toen we bij de 
twee plaats nog steeds niet genoemd waren, 
dachten we dat we het misschien toch niet 
zo goed hadden gedaan. Toen het Pius X-Col-
lege werd omgeroepen als winnaar, dach-
ten we eerst dat het andere team van onze 
school gewonnen had. We waren echt verrast 
en natuurlijk ook heel blij.”

Basiskennis
Van de kennisquiz bakten de drie meiden niet 
zo veel. Anke lacht: “Wij hadden serieus de 
moeilijkste vragen.” Docent Arno Janssen be-
vestigt dat: “Het waren vragen die je had kun-
nen weten maar die zéker geen examenvra-
gen zijn. Wie de bedenker van het periodiek 
stelsel is, bijvoorbeeld. Dat heb ik heus een 
keer gezegd tijdens een les maar dat is niet 
de basisinformatie die je moet onthouden. 
Gelukkig was de kennisquiz er alleen om de 

tijd te doden terwijl de uitslag werd berekend. 
Ik kan je zeggen dat ik supertrots was op het 
feit dat mijn team gewonnen heeft. Jammer 
dat ik op het moment van de uitslag net on-
line in een moeilijk oudergesprek zat. Ik zag 
het appje en was superblij maar moest me 
tegelijk concentreren op het gesprek.”

Impuls aan techniekonderwijs
Het Bèta Tournament wordt georganiseerd 
om het techniekonderwijs een impuls te 
geven. Arno: “Zeker in het werkveld van de la-
boranten dreigt een enorm tekort te ontstaan. 
Het geldt voor het techniekonderwijs in het 
algemeen, maar bij deze tak in het bijzonder. 
Misschien heeft het te maken met het stoff ige 
imago van de onderzoeker. Ik kan je verzeke-
ren dat het écht niet uitsluitend grijze mannen 
in witte jassen met veiligheidsbrillen op zijn. 
Op héél veel gebieden is laboratoriumonder-
zoek nodig en dat probeer ik mijn leerlingen 
altijd duidelijk te maken. Er zit heel veel uitda-
ging in het vak maar daar moet je wel kennis 
mee maken. Zo’n wedstrijd helpt echt.”

Voorbereiding
Op het Summa Laboratoriumcollege werden 
de deelnemers begroet en begeleid door een 
oud-leerlinge van het Pius X. Arno: “Zij weet 
nu precies hoe het is om de opleiding te vol-
gen en kan gericht antwoord geven op vra-
gen. Haar enthousiasme was oprecht en dat 
was mooi om te zien.” Arno merkt op dat er 

nog altijd enorme uitval is in de eerste twee 
jaren van het MBO. “Wij doen er alles aan om 
onze leerlingen goed voor te bereiden met 
meeloopdagen, Open Dagen, snuff elstages 
bij bedrijven en onderzoek. Wij vragen onze 
leerlingen om oplossingsgericht te leren den-
ken, zodoende raken ze meer betrokken en 
dat geldt zeker voor de keuze voor een ver-
volgopleiding.” 

Loopbaanbegeleiding
LOB (loopbaan oriëntatie begeleiding) is 
een onderdeel van het vmbo waar de laatste 
jaren heel veel aandacht aan wordt besteed. 
Arno: “We willen onze leerlingen goed voor-
bereiden op hun toekomst; we hebben een 
vrij nieuw team dat met frisse ideeën aan de 
slag is gegaan. Uitgangspunt is de leerlingen 
te laten nadenken over ‘wie ben ik?’ en ‘wat 
wil ik?’.” 

Feestje
Voor Anke, Lieke en Iris zit het er na dit jaar 
op bij het Pius X-College. Volgens Arno sla-
gen ze alle drie, al houden de meiden zelf een 
veilige slag om de arm. Ze hebben zin in de 
vervolgopleiding en genieten nog na van het 
Bèta Tournament. Het prijzengeld hebben ze 
nog niet binnen maar dat kan nooit lang meer 
duren. “Off icieel is het de bedoeling dat we 
het bedrag gebruiken voor onze studie”, mel-
den de dames. “Een examenfeest na de diplo-
ma-uitreiking hoort ook bij de studie, toch?”

Impuls aan techniekonderwijs
Drie leerlingen Pius X-College winnen Bèta Tournament

De wedstrijd bestond uit drie onderdelen, uitgaande van de vakken biologie, natuurkunde en scheikunde. Iris: “We moes-
ten door verschillende proeven uitzoeken welke aardappel het meest geschikt was om friet van te maken. We konden dat 
niet voorbereiden want vooraf was de opdracht niet bekend gemaakt. Vooral door goed na te denken en de kennis die we 
de afgelopen jaren hebben opgedaan, te gebruiken, konden we bedenken hoe we de aardappels zouden testen.”

EDUCATIEF
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Door Renate Pijnenburg, 
Cultureel Centrum Den Herd

Zit je ook zo te genieten van de Olympische Spelen? 
Mooi hè als er weer een sportieve prestatie is ge-
leverd? Is het raar om de vergelijking te trekken 
met theater? Ja zeker? Ga het toch doen want net 
als topsport is theater ook hard werken, oefenen en 
uiteindelijk pieken op het hoogtepunt.

Avond aan avond optreden, vergt iets van een mens. 
Daar is conditie voor nodig en uithoudingsvermogen. 
Maar het begint natuurlijk eerder: je moet er zin in 
hebben. Zoals een kind ontdekt dat het schaatsen leuk 
vindt, of voetbal, zo ontdekt een artiest dat hij of zij 
goed is in het vertellen van een grapje of een verhaal. 
Waarschijnlijk zijn de bezoekers van een familiefeestje 
zijn eerste publiek. Het eerste applaus voelt als goud 
halen op de 500 meter.

Daarna is het een kwestie van oefenen, trainen en 
steeds beter worden. Nou kunnen we natuurlijk niet 
allemaal kampioen worden en dan komt de Olympi-
sche gedachte meteen om de hoek kijken: ‘Meedoen 
is belangrijker dan winnen’. Stel dat er maar één artiest 
was, dan werd het wel héél saai om naar het theater 
te gaan en gelukkig verschillen smaken nogal. Wat 

de één een fantastische voorstelling vindt, kan de 
ander bijna niet aanzien. Dat is maar goed ook 
want zo blijft er genoeg te beleven in het theater. 
De vergelijking met sport: voor de één kan een 
schaatswedstrijd niet lang genoeg duren, de 
ander valt na het startschot al in slaap.

Voor een sporter geldt: opgeven is geen optie. Dat 
herkennen veel artiesten. Eén slechte recensie 
hoeft niet het einde van een carrière te bete-
kenen; het kan de opmaat zijn voor een veel 
betere show. Al doende leert men. Wie de kracht 
heeft om door te gaan, kan uiteindelijk de top 
bereiken maar waar die top is, is voor iedereen 
anders. Waar leg je de lat? Ben je tevreden met 
een handjevol bezoekers die naar jouw expe-
rimentele theatershow komen kijken of wil je 
zeventien keer achter elkaar Carré vol spelen? De ver-
gelijking met sport: ben je tevreden met een plekje in 
het gezellige amateurteam of wil je in de Champions 
League. 

Niks mooiers dan de tranen bij het volkslied tijdens 
de prijsuitreiking. Hetzelfde gevoel als applaus na de 
voorstelling? Waarschijnlijk wel: de artiest heeft zijn 
‘wedstrijd’ gespeeld, het publiek waardeert het en 
klapt de handen stuk. Het goud is binnen!

Kom je binnenkort ook weer eens naar het theater? 
’Het Spelen’ gaan weer beginnen, de zalen mogen 
open. De artiesten gaan voor goud, ze hebben lang 
uitgekeken naar hun moment om te shinen in onze 
zalen. Laten we met ons applaus tonen dat we hen 
gemist hebben en waarderen.

www.tschouw.nl  •  www.denherd.nl

Olympisch goud in de theaters
de één een fantastische voorstelling vindt, kan de 
ander bijna niet aanzien. Dat is maar goed ook 
want zo blijft er genoeg te beleven in het theater. 
De vergelijking met sport: voor de één kan een 
schaatswedstrijd niet lang genoeg duren, de 

Voor een sporter geldt: opgeven is geen optie. Dat 
herkennen veel artiesten. Eén slechte recensie 

Emmaplein 4 • 5531 HM Bladel • 0497 381231 • theater@denherd.nl• www.denherd.nl Kerkplein 69 • 5541 KB Reusel • 0497 712090 • info@tschouw.nl • www.tschouw.nl

TIJD VOOR THEATER
DEN HERD                          & ‘T SCHOUW

Alle voorstellingen staan online en zijn te reserveren via de sites van de betreffende theaters. Alle voorstellingen staan online en zijn te reserveren via de sites van de betreffende theaters.

Vrijdag 5 maart: 
Comedy Night

Zaterdag 12 maart:
Sem van den Borne

Vrijdag 15 april: 
Grof Geschud

Zaterdag 5 maart:
Jules Keeris, De Ster, Lage Mierde

Zaterdag 19 maart: 
Martijn Kardol, MFA De Schakel, Hooge Mierde

Zaterdag 9 april: 
Ivo de Wijs en Pieter Nieuwint

De Ster, Lage Mierde

Olympisch goud in de theaters

Welkom in het  theater
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Woonwijk Bladel-West

Geldfit.nl nu ook 
beschikbaar in de 
Kempengemeenten
Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en  
Reusel-De Mierden 

Steeds meer mensen zoeken hulp bij geldzorgen. 
Ruim 1 op de 5 huishoudens in Nederland heeft in 
deze tijd moeite om de rekeningen te betalen. De 
Kempengemeenten werken daarom samen met de 
Nederlandse Schuldhulproute om inwoners met 
financiële problemen te helpen. Inwoners kunnen 
vanaf nu gebruik maken van de online test op 
Geldfit.nl.

Voor veel mensen is het niet altijd duidelijk waar 
men terecht kan voor hulp bij geldzorgen. Inwoners 
van de Kempengemeenten kunnen gebruikmaken 
van de test op Geldfit.nl. Door korte vragen krijgt u 
inzicht in uw financiële situatie. De uitslag van de 
test bevat een persoonlijk advies. Vanaf nu ontvangt 
u ook een overzicht van hulp die beschikbaar is in 
uw gemeente. Denk aan lokale vrijwilligers-
organisaties of gemeentelijke schuldhulploketten. 
Mensen die liever bellen kunnen gratis 
gebruikmaken van telefoonnummer  
0800-8115. Een medewerker denkt mee en verwijst 
eventueel door naar passende hulp in de buurt. 
Martin Suithoff, directeur Nederlandse 
Schuldhulproute, vertelt:
“Iedereen kan te maken krijgen met financiële 
problemen. Ontslag, relatieproblemen en ziekte zijn 
bijvoorbeeld situaties waardoor iemand te maken 
krijgt met zorgen om geldzaken. Deze zorgen 
kunnen snel oplopen in schulden. Dit willen we met 
Geldfit.nl en 0800-8115 voorkomen. En dat doen 
we niet alleen, maar samen met gemeenten, 
banken, verzekeraars en andere bedrijven.”

Geldzorgen bij ondernemers
Ook ondernemers worden hard getroffen door de 
coronacrisis. Ondernemers in de Kempengemeenten 
kunnen nu terecht bij Geldfitzakelijk.nl. Want, zo 
vertelt Martin: “Ondernemers lopen andere 
financiële risico’s dan consumenten. Daarom is 
specifieke hulp hard nodig. Met Geldfit Zakelijk 
bieden we ondernemersgerichte tips, tools en 
hulpverlening.” 

De gemeente Bladel werkt mee aan een nieuwe 
woonwijk aan de noordwestkant van Bladel. De 
woningen zijn nodig om de krapte op de woningmarkt 
te verminderen. Direct omwonenden zijn hierover met 
een brief geïnformeerd. Van Wanrooij 
Projectontwikkeling gaat deze nieuw te ontwikkelen 
woonwijk realiseren. 

Waar komt de nieuwe wijk en wat komt er?
De nieuwe woonwijk aan de noordwestkant van Bladel 
zal een geleidelijke overgang vormen van de bebouwde 
kom van Bladel naar de aangrenzende landelijke 
omgeving. Het gebied ligt tussen de bestaande wegen 
Franse Hoef, Isegrim en Gozelinusbocht. Het gebied 
omvat een oppervlakte van circa 2,5 hectare en er 
komen ongeveer 75 nieuwbouwwoningen. De 
woningen zijn bestemd voor meerdere doelgroepen en 
prijsklassen en ze zullen variëren van rijwoningen tot 
tweekappers en enkele vrijstaande woningen in de 
huur- en koopsector. 

Van de woningen wordt 40% in het sociale segment 
(koop en huur) gerealiseerd. Parkeeroplossingen worden 
groen uitgevoerd, door ze half verhard uit te voeren 
zoals bijvoorbeeld ook in Plan de Biezen is gedaan. Dat 
zorgt ervoor dat overtollig water snel de grond in kan en 

is daarmee goed voor het hele gebied (want geen 
wateroverlast) en voor het milieu.

Om te bepalen hoe het gebied ingevuld kan worden, is 
samen met Van Wanrooij Projectontwikkeling en een 
stedenbouwkundige een schetsplan opgesteld. Dat 
schetsplan wordt binnenkort aan omwonenden en 
geïnteresseerden gepresenteerd. Een datum voor die 
inloopbijeenkomst wordt nog gepland. De bijeenkomst 
wordt binnen de dan geldende maatregelen 
georganiseerd. Iedereen krijgt op dat moment 
uitgebreid de gelegenheid vragen te stellen. 

Bestemmingsplanprocedure
Om op de locatie een woonwijk te kunnen maken, moet 
de bestemming gewijzigd worden. In de eerste helft van 
2022 zal het bestemmingsplan worden voorbereid. Naar 
verwachting zal het bestemmingsplan in het najaar ter 
inzage worden gelegd. Mensen krijgen dan opnieuw de 
gelegenheid om opmerkingen en/of aanbevelingen over 
het plan door te geven. De gemeente Bladel gaat er 
vanuit dat het bestemmingsplan in de eerste helft van 
2023 door de gemeenteraad kan worden vastgesteld. 
En dat in de tweede helft van 2023 gestart kan worden 
met het bouwrijp maken van de grond en met de start 
van de bouw. Op de website www.bladel-west.nl wordt 
steeds de laatste informatie over het plan Bladel-West 
geplaatst. Ook de informatie voor geïnteresseerde 
huurders en kopers, zal daar worden gepubliceerd.

In deze afbeelding is het beoogde plangebied gearceerd 
weergegeven:

Jean-Paul van Rossum (Van Wanrooij Bouw & 
Ontwikkeling) en wethouder Fons d’Haens van de 
gemeente Bladel tekenen de anterieure overeenkomst 
voor het woningbouwproject Bladel-West.

GGD Brabant-Zuidoost gaat de regio in met een aantal 
pop-up locaties binnen zes gemeenten in Zuidoost 
Brabant. Bij deze locaties kunnen inwoners terecht met 
hun vragen of zorgen over corona, maar uiteraard ook 
voor de vaccinatie. Ook in Bladel wordt een pop-up 
locatie geopend. U kunt op maandag 21 februari,  
28 februari en 7 maart van 09.00 tot 18.00 uur terecht 
in Cultureel Centrum Den Herd (Emmaplein 4, Bladel).

Voor wie? 
Iedereen vanaf 12 jaar kan zonder afspraak op deze 
pop-uplocatie terecht voor de 1e en 2e vaccinatie. 
Inwoners vanaf 18 jaar kunnen hier ook terecht voor 
de boostervaccinatie. Kinderen in de leeftijd van 5 t/m 
11 jaar kunnen hier niet terecht, maar blijven op 
afspraak welkom op de vaccinatielocaties in Helmond 
en Eindhoven. Op de vaccinatielocaties in Eindhoven 
en Helmond blijven inwoners vanaf 12 jaar uiteraard 
ook welkom, een afspraak is niet nodig. Kijk voor 
actuele openingstijden op www.ggdbzo.nl.

Vragen over vaccineren? 
Wilt u weten hoe het coronavaccin werkt of wat de 
effecten op de lange termijn zijn? Of heeft u twijfels? 
Onze artsen staan voor u klaar op de locatie. Kijk ook 
eens op www.vragenovercorona.nl. Ook bellen met 
een onafhankelijke zorgprofessional kan via 
telefoonnummer 0800 - 770 770 7.

Angst voor de prik?
Voor inwoners met angst voor de prik neemt GGD 
Brabant-Zuidoost 
extra de tijd. De 
prikkers en de arts 
op de pop-
uplocatie zijn 
hiermee bekend 
en stellen mensen 
met prikangst 
graag op hun 
gemak.

GGD trekt de regio in met corona-voorlichting 
en -vaccinatie
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Op maandag 14, dinsdag 15 en woensdag 16 maart 
zijn het gemeenteraadsverkiezingen. Net als de Tweede 
Kamerverkiezingen moet dit, in verband met het 
coronavirus, veilig kunnen gebeuren. De gemeente 
Bladel is daarom al een tijdje bezig met voorbereidende 
maatregelen, want het is belangrijk dat u veilig gebruik 
kunt maken van uw stemrecht.

Verspreid door de gemeente zijn er verschillende 
stemlokalen ingericht. De stembureaus zijn op alle 
dagen geopend van 07.30 uur tot 21.00 uur. Een 
overzicht van de locaties van de stemlokalen kunt u 
vinden op onze website op www.bladel.nl/verkiezingen 
of in de tabel bij dit bericht. Vergeet niet om uw 
stempas en identiteitsbewijs mee te nemen!
Raakt u uw stempas kwijt, vraag dan persoonlijk een 
vervangende stempas aan. Dit kan op het gemeentehuis 
van gemeente Bladel of digitaal via  
www.bladel.nl/verkiezingen tot uiterlijk vrijdag 11 maart 
17.00 uur.

Coronamaatregelen tijdens de verkiezingen
Tijdens de verkiezingen worden er maatregelen genomen 
om het stemlokaal coronaproof in te richten. Dit gebeurt 
volgens de regels die op dat moment gelden. De 
gemeente verspreidt meer informatie over de maat-
regelen op het moment dat hier meer over bekend is. 

Vervroegd stemmen: 14 en 15 maart
Iedereen die dit wil, mag op 14 en 15 maart vervroegd 
gaan stemmen. Op deze twee dagen zijn er twee 
stembureaus open: op het gemeentehuis en op Den Tref 
in Hapert. De stembureaus zijn open van 07.30 uur tot 
21.00 uur.

Stemmen bij volmacht: iemand anders gaat voor 
u stemmen 
Bent u op de dag van het stemmen niet in de 
gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, vraag dan 
iemand anders uw stem uit te brengen via een 
volmacht. Op de achterzijde van uw stempas vult u de 
naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat 
stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de 
gemeente Bladel woont en ook een stempas heeft 
ontvangen voor deze verkiezing. Belangrijk is dat de 
gemachtigde niet meer dan twee machtigingen heeft 
aangenomen en de volmachtstem(men) gelijktijdig met 
de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging 
kan tot en met de dag van het stemmen zelf. De kiezer 
die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een 
geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter tonen. 

Meer informatie
Meer informatie over hoe de verkiezingen georganiseerd 
worden in de gemeente Bladel kunt u vinden op  
wwww.bladel.nl/verkiezingen. Informatie vanuit de 
Rijksoverheid over de verkiezingen kunt u vinden op  
www.elkestemtelt.nl.

Gemeenteraadsverkiezingen 
16 maart 2022
Op woensdag 16 maart 2022 zijn de verkiezingen voor de gemeenteraad. U mag dan stemmen. 
Zo bepaalt u mee welke raadsleden in de gemeenteraad komen. De raadsleden beslissen de 
komende 4 jaar over de plannen van de gemeente Bladel.

Wanneer kunt u stemmen?

Waar kunt u stemmen? 

Woensdag 16 maart
Op woensdag 16 maart van 7.30-21.00 uur.

Maandag 14 en dinsdag 15 maart
Op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn de stemlokalen
op het gemeentehuis en op Den Tref in Hapert
open van 7.30-21.00 uur. 

16/3

14/3

15/3

Kijk voor een stemlokaal bij u in de buurt op
www.bladel.nl/verkiezingen.
Op uw stembiljet staat het dichtstbijzijnde stemlokaal. 
Let op: misschien is het stemlokaal van uw keuze 
niet alle dagen open.

Op wie kunt u stemmen?
Voor de verkiezingen ontvangt u thuis de kandidatenlijst. 
Op de websites van de partijen leest u hun plannen. 

Toegankelijkheid stemlokaal
Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden.
Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met de gemeente
Bladel.

Kunt u niet zelf naar het stemlokaal?

u meteen testen. Iemand anders kan voor u stemmen. Dat kan op twee manieren:

Uw stempas  
U ontvangt uw stempas uiterlijk woensdag 2 maart.

Stempas kwijt of beschadigd?
Neem contact op met de gemeente en vraag een nieuwe stempas aan. Dit kan tot vrijdag 11 maart 17.00 uur. 

Via een onderhandse volmacht  
Vul de achterkant van uw stempas in. Geef uw stempas 
mee aan de persoon die voor u gaat stemmen. 
Geef ook een kopie van uw identiteitsbewijs mee. 
Dit mag ook een foto zijn op een mobiele telefoon 
of tablet. Zorg dat de foto goed leesbaar is. 

Vraag hiervoor een formulier aan bij de gemeente. 
U en de persoon die voor u gaat stemmen, vullen het 
formulier in. Lever het formulier voor vrijdag 11 maart 
17.00 uur in bij de gemeente.

Uw identiteitsbewijs  
Dat kan een paspoort, identiteitskaart, rijbewijs of 
verblijfsdocument zijn. Dit identiteitsbewijs mag 
niet langer dan vijf jaar verlopen zijn.

Kijk op www.bladel.nl/verkiezingen 
of op elkestemtelt.nl. 

Meer informatie?

stemElke telt

Via een schriftelijke volmacht

Wat heeft u nodig om te stemmen?

Waar kunt u stemmen

Hieronder vindt u een overzicht van de stemlokalen. Deze zijn geopend van ’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 
21.00 uur. Alle stemlokalen zijn toegankelijk voor mindervaliden. Op uw stempas is aangegeven welk stembureau 
het dichtste bij u in de buurt is.

Maandag 14 maart 2022
- Gemeentehuis, Markt 21, Bladel - Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7, Hapert

Dinsdag 15 maart 2022
- Gemeentehuis, Markt 21, Bladel - Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7, Hapert

Woensdag 16 maart 2022
- Gemeentehuis, Markt 21, Bladel - Gemeenschapshuis Den Tref, Alexanderhof 7, Hapert
- Den Herd*, Emmaplein 4, Bladel - Café ‘t Pleintje, Kerkstraat 51, Hapert
- Pius X college, Tuinstraat 1, Bladel - Gemeenschapshuis D’n Anloop, Maalderij 3, Hoogeloon
- Gemeenschapshuis De Poel, De Hoeve 2, Netersel - Gemeenschapshuis D’n Aord, Kerkstraat 33, Casteren
   
*2 stemlokalen

Verlenging geldigheid 
mantelzorgbon
Bent u mantelzorger? Dan krijgt u jaarlijks een 
waardering in de vorm van een cadeaupas van  
25 euro. Deze pasjes zijn ruim een jaar geldig. 
Omdat door corona de winkels minder bereikbaar 
zijn geweest, heeft de gemeente besloten dat het 
pasje dat is uitgegeven in november 2020 langer 
geldig is, namelijk tot 1 maart 2022. U heeft nu dus 
nog tijd om uzelf even te verwennen! U verdient het.
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Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, 
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het 
elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan inwoners. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen is de hierboven 
genoemde website beschikbaar. Via de website 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich 
gratis aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Intrekken omgevingsvergunning 
besluit ambtshalve intrekking

Hoogeloon
•       Verzetshelden 38, plaatsen van een tijdelijke 

woonunit. Datum besluit: 08-02-2022.

Milieumelding
Netersel
•       Fons van der Heijdenstraat 34, realiseren van een 

nieuwe akkerbouwloods ter vervanging van twee 
te slopen gebouwen.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Sniederslaan 54, kappen van vijf bomen;
•       Mastbos 24 en 26, oprichten van een bedrijfshal 

en bedrijfswoning, het plaatsen van reclame en 
het aanleggen van een inrit.

Hapert
•       Ganzestraat 27A, verbouwen van een 

woonboerderij;
•       Molenstraat 5, bouwen van een bijgebouw met 

overkapping.

Hoogeloon
•       Hoofdstraat 2, plaatsen van een tijdelijke sanitair 

en kantine gebouw.

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•       Bleijenhoek 30B, aanleggen van een inrit. Datum 

besluit: 02-02-2022;
•       Bleijenhoek 79, intern verbouwen van een shop, 

het aanpassen van gevels en het plaatsen van 
reclame. Datum besluit: 03-02-2022;

•       Postelweg 6, plaatsen van een tijdelijke woonunit. 
Datum besluit: 08-02-2022.

Hoogeloon
•       Heuvelseweg 14, bouwen van een woning met 

bijgebouw. Datum besluit: 07-02-2022; 
•       Heuvelseweg 16, bouwen van een woning met 

bijgebouw. Datum besluit: 07-02-2022.

Hapert
•       Ganzestraat 30A-2, gewijzigd uitvoeren van de 

linker woning van een twee-onder-een-kapwoning 
en het aanleggen van een inrit. Datum besluit: 
02-02-2022.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Casteren
•       Wagenbroeken (29), bouwen van een 

clubgebouw. Datum besluit: 28-01-2022.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

ZET IN DE AGENDA: Landelijke Opschoondag zaterdag 19 maart 2022
Kom ook in actie en help mee door zwerfafval op te ruimen 
op zaterdag 19 maart tijdens de Landelijke Opschoondag. 
Gemeente Bladel wil samen met zo veel mogelijk inwoners, 
de straat op gaan om de buurt zwerfafvalvrij te maken! Het 

levert een schone en opgeruimde buurt op. Dat willen we 
toch allemaal? Iedereen die een steentje wil bijdragen kan 
tijdens deze opschoondag in actie komen. Wilt u ook 
helpen bij een zwerfafvalvrije buurt? U kunt uzelf, uw 

gezin, school/klas, (sport)vereniging of bedrijf aanmelden 
via: https://bit.ly/LOD2022-Bladel. 

De gemeente faciliteert alle aangemelde vrijwilligers bij 
deelname aan deze opschoondag. Denk bijvoorbeeld aan 
het verstrekken van de juiste opschoonmaterialen. Zo kan 
iedereen zorgeloos aan de slag!

Dubbele beloning met de AfvalBingo
Meldt u zich aan als groep of vereniging? Dan doet u 
automatisch mee met de AfvalBingo! Naast een schone 
buurt maakt iedereen nog kans op mooie prijzen. 

Uiteraard staat uw gezondheid en die van anderen voorop. 
Gaat u zwerfafval rapen? Dan vragen we u de 
veiligheidsadviezen van het RIVM op te volgen om verdere 
verspreiding van het coronavirus te voorkomen. Bekijk voor 
de laatste maatregelen de website van het RIVM.

Meer informatie: 
Wilt u meer informatie over de Landelijke Opschoondag of 
over zwerfafval opruimen? Neem contact op met Team 
Schoon en stuur een mail via: teamschoon@debries.eu.

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

Stichting Expertisebureau Risicobeheer en 
Verzekeren
De raad wordt voorgesteld om kennis te nemen van de 
oprichting en deelname aan de stichting risicobeheer 
veiligheidsrisico’s en daartegen geen wensen en 
bedenkingen kenbaar te maken.

Toetsingskader dag- en verblijfrecreatie 
De Kempen
Ingestemd. De raad wordt op de hoogte gesteld.

Beslissing op bezwaar tegen het besluit van 
28 april 2021, waarbij het college heeft besloten 
het verzoek om handhaving in Netersel toe te 
wijzen en de begunstigingstermijn te verlengen 
tot 1 oktober 2021.
Ontvankelijk en ongegrond verklaard.

Extra indicatie ‘Overheidsbijdrage in de 
Arbeidskostenontwikkeling’ (OVA)
Ingestemd met toepassing van de extra indexering van 

1,13% over de looncomponent met ingang van 
1 januari 2022 voor de gecontracteerde 
zorgaanbieders Jeugdwet. De extra indexering wordt 
gedekt uit de extra middelen die middels de 
decembercirculaire 2021 toegevoegd zijn aan het 
gemeentefonds.

Beslissing op bezwaar subsidieverordening 
duurzame energie voor particulieren
Gegrond verklaard. De subsidie wordt alsnog 
toegekend.

Kermissen gemeente Bladel
Ingestemd met de verhoging van de ritprijzen vanaf 
kermisseizoen 2022. Bladel kermis vindt in de jaren 
2022 en 2023 plaats op de locatie nabij het zwembad 
De Smagtenbocht. De kermissen in de kernen Hapert 
en Casteren vinden in 2022 en 2023 plaats op de 
voorkeurslocatie van de kermisexploitant.

Mandaatbesluit en budgetindicaties inkoop 
beschermd wonen
De burgemeester en het college van Bladel verlenen 
mandaat, ieder voor zover het zijn bevoegdheden 
betreft, aan het college van burgemeester en 

wethouders van de gemeente Eindhoven conform 
conceptbesluit, om namens de gemeente Bladel te 
beslissen tot het aangaan, wijzigen of beëindigen van 
overeenkomsten met dienstverleners betreffende 
maatwerkvoorzieningen beschermd wonen. De 
burgemeester verleent volmacht aan de burgemeester 
van de gemeente Eindhoven om de in beslispunt 1 
genoemde overeenkomsten te ondertekenen. Die 
overeenkomsten zijn ook bindend voor de gemeente 
Bladel. Er is toestemming verleend aan het college en 
de burgemeester van de gemeente Eindhoven om, 
ieder voor zover het zijn bevoegdheden betreft, 
ondermandaat te verlenen c.q. de volmacht middels 
substitutie door te leggen naar ondergeschikten voor 
de bevoegdheden als bedoeld in beslispunten 1 en 2. 
Ingestemd met het hanteren van budgetindicaties voor 
de periode 2023 tot en met 2025, zowel voor de 
historische als nieuwe cliënten.

Artikel 41 vragen VHP
Beantwoorden.
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Kerkstraat 4, Reusel  ·  0497 643309  ·  www.oogwereld.nl

Smart 
  elegance

24 T/M 26 FEBRUARI 2022

DAYS

MET EEN UITGEBREIDE COLLECTIE VAN

BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL
ONTVANGT U €100,- KORTING*

STYLISTE AANWEZIG VOOR ADVIES OP KLEUR EN STIJL 

* Geldig van 24 t/m 26 februari. Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en voorwaarden.

holtman

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.   week 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

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!   
WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL
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Industrieweg 17 • Hapert • Tel. 0497-382935  •  www.autogoossens.nl  •  www.goossensprivatelease.nl

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

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

Km-stand : 45.225 KM
Bouwjaar : 2019

Aantal deuren : 5
Brandstof : Benzine

Seat Ateca 1.0 TSI Style

Nu tijdelijk 

€ 23.750,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 575,- per maand!*

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

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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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Voor reparatie, onderhoud en APK naar:

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

“DÉ FORD-SPECIALIST VAN DE KEMPEN”

DÉ FORD-SPECIALIST

VAN DE KEMPEN

Wilhelminalaan 3 - Vessem  |  WWW.PVANDEVEN.NL 

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem 
Tel. 0497-591766

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

CITROEN  C1  5 DRS  PS GRIJS 2010 POA
FORD  FIESTA  1.3I  3 DRS GRIJS 2003 2550
FORD  FUSION  1.4I  5 DRS. BLAUW 2011 POA
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS. ZWART 2012 POA  
SUZUKI  SWIFT  1.3I  3 DRS. AC  PS GRIJS 2005 3750
SUZUKI  SWIFT  1.3I  3 DRS. AC  PS WIT 2009 POA
TOYOTA  AYGO  5 DRS.  AIRCO WIT 2013                   POA
TOYOTA  YARIS 1.3I DRS.  AUTOMAAT GRIJS 2003 POA             
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN   2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS   1.0I  3DRS GRIJS 2006 3950
VW  FOX    3 DRS.      PS GRIJS 2009 POA
VW  POLO  1.2I  3DRS. GRIJS 2003 POA

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
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 Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje zodat op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die getallen 
één keer voorkomen. Veel succes!

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 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

#8

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

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

9 5 3 3 3 7
3 5 1

5 4 8 6 4 9
6 7 3

3 7
1 4 2

7 6 5 4 5 8
8 1 2

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

7 9 3 8 7
5 6 4 3 2 8

2 7 1 3 4 6
9 4 5 2 1

7 9 6 8 3 2

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 7

"There's a great pow
er in w

ords, if you don't hitch too m
any of them

 together."
-- Josh Billings

7 5 2
9

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

8 1 4 3
3

4 5 2

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

L S O N D E E J S E M N R O T
A E B O R C I M G K O E S R O
A E C K A M E R O E N I E V H
T F X R A H C S B I M D K E C
A S O C I R H L D W E E L O S
N H A H E E A T K N H F E G T
E O E V N S S T N E T L O N I
G D O G E E D N I L K U N E U
E N S T E T K E K O R C Z T N
N E I F E K N U K M E H A E E
L O E K L B K E E K M I L I M
E A Z U N N K T R K L L I N R
W O U E N E T N Z A O E G E A
U T Z O M E R T A R W E E G N
O N G U N S T K K D A N D D E
www.puzzelpro.nl©

ARMEN
BLASÉ

CHILEEN
DANKBETOON

DEKKLEED
DRAAIEN
EXCES

FEESTDINER
GEMEEN

GENIETEN
GOURMETTEN

GUNST
HEIEN
HELFT

HENGSEL
KAMEROEN
KEUKENHOF

KLUUT
KNIKKERZAK
KRENKING

LINDE
MICROBE

MOLENWIEK
NATAAL
NEGEN
NOZEM

ONZALIG
OUWEL

RATIO
RENTEVAST

ROLLEN
SCHAR
SONDE
TENUE
TOKIO

TORNMESJE
TREDEN

UITSCHOT
VEINE
WAREN

WOLMERK
ZOMERTARWE

 Stuur je oplossing voor dinsdagavond 24.00 uur in door het oplossingswoord door te geven via de website 
www.pc55.nl of stuur een email naar puzzel@pc55.nl. Afgeven of opsturen kan ook: PC55 - Hoefblad 40 - 5527 KV  Hapert. 
Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Veel plezier met het puzzelen!

 Oplossingswoord

L S O N D E E J S E M N R O T
A E B O R C I M G K O E S R O
A E C K A M E R O E N I E V H
T F X R A H C S B I M D K E C
A S O C I R H L D W E E L O S
N H A H E E A T K N H F E G T
E O E V N S S T N E T L O N I
G D O G E E D N I L K U N E U
E N S T E T K E K O R C Z T N
N E I F E K N U K M E H A E E
L O E K L B K E E K M I L I M
E A Z U N N K T R K L L I N R
W O U E N E T N Z A O E G E A
U T Z O M E R T A R W E E G N
O N G U N S T K K D A N D D E
www.puzzelpro.nl©

De winnaar van vorige week is: 

Annemiek Roijmans uit Bladel

met de oplossing: 
‘Op sterven na dood zijn’

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

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

Cryptofilippine – Thema: Gezondheid • Oplossing: Op sterven na dood zijn • Antwoorden: A: Klaproos – B: Darmparasiet – C: Spuit elf 
D: Zwaluwstaart – E: Kiplekker – F: Verwijsbriefje – G: Inlegvel – H: Een bittere pil – I: Persweeën – J: Plankenkoorts – K: Psa-waarde – 
L: Het bed houden – M: Openhartoperatie – N: Prostaat – O: Ongesteld – P: Levensverzekering – Q: Kiespijn – R: Schijnzwanger

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 7

You never can factor in enough debugging tim
e.

9 1 3 2 6 4
4 7

1 2 9 8
1 8

3 9 7 4 1 2
7 5

9 4 6 1
4 9

6 7 1 9 8 3

PUZZELEN

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 
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VERMAKELIJK

NETERSEL - Was het vorige week nog de 
nieuwe Neterselse Prins Bart Paridaans 
(Prins Parrie d’un Urste) die we hier ver-
meldden, deze week zijn het de Jeugdprins 
en Jeugdprinses: Fried en Yinthe.

De jeugdige vertegenwoordigers van het 
Neterselse carnaval werden gekozen uit de 
achtste groep van de Lambertusschool. Hun 
verkiezing was de eerste officiële daad van 
Prins Parrie. Verkozen voor het carnaval van 
2022 zijn Jeugdprins Fried Verdonschot en 
Jeugdprinses Yinthe Buijtels. Fried komt uit 
een echte carnavalsfamilie, want zijn zus Puk 
was vorig jaar al Jeugdprinses en zijn vader 

Jeroen schitterde maar liefst 2 jaar als Prins 
in Netersel. Fried voetbalt graag en heeft 
twee zussen en een broer. Yinthe, die graag 
turnt en een oudere broer heeft, heeft ook 
echt zin in het carnaval en is binnen haar fa-
milie de eerste die een officiële functie heeft 
aanvaard. Zowel Jeugdprins als Jeugdprinses 
houden een mooie traditie in ere en zullen 
ook te zien zijn op de prinsenwagen tijdens 
de carnavalsoptocht. 

Voorlopig is het nog niet zover want eerst 
komt het ‘carnaval in eigen tuin’ er aan, dat 
in Netersel staat gepland voor zaterdag 26 
februari.

Fried Verdonschot en Yinthe Buijtels, 
jeugdprins en jeugdprinses in Netersel

HAPERT - De groot-
ste regionale car-
navalsoptocht heeft 
in overleg met de 
deelnemers beslo-
ten om de optocht 
te verplaatsen 
van carnaval naar 
maandag 18 april, 
2e Paasdag.

Vanwege de lockdown die vanaf december 
van toepassing was, was het bouwen van  
wagens door de deelnemers lastig. Derhalve 
is in overleg met de wagenbouwers, grote 
loopgroepen en de organisatoren van Kem-
pische dorpse optochten, besloten om de 
optocht in de Kempenregio en de Kempen- 
Optocht te verplaatsen naar het Paasweek-
end. Hierdoor wordt er perspectief geboden 
aan de deelnemers om toch optochten te  
rijden en kunnen we de mooie wagenbouw-
traditie in de Kempen in stand houden.

Doordat de meeste andere optochten buiten 
de Kempen afgelast zijn is dit een uitgelezen 
mogelijkheid voor andere wagenbouwers en 
grote loopgroepen in de regio Eindhoven om 
zich aan te melden voor dit evenement. Jullie 
zijn van harte welkom!

De inschrijving voor de KempenOptocht staat 
open. Via www.KempenOptocht.nl kunnen 
wagenbouwers en grote loopgroepen zich 
aanmelden voor de KempenOptocht 2022. 

Commissie KempenOptocht

KempenOptocht Hapert 
verplaatst naar 18 april 
2022 (2e Paasdag)
Uitgelezen mogelijkheid voor andere wagenbouwers en 
grote loopgroepen in regio Eindhoven om aan te melden!
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Een duim omlaag voor de vrouw, in een witte Nissan 
Qashqai, die mijn man een paar weken geleden op de 
markt in Hapert heeft aangereden en een valse telefoon-
nummer had gegeven. De voorwiel was krom en hij had 
een zere pols. Het is niet netjes!

Namens een fietser

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

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

WAT WORDT WEL GEPLAATST De ‘Duim Omhoog’ is bedoeld voor een bepaalde persoon of groep mensen uit 
de buurt. Voor een mooie prestatie die geleverd is, of hulp geboden op het juiste moment.

WAT WORDT NIET GEPLAATST Een duim omlaag in verband met algemene ‘landelijke problemen’ zoals 
hondenpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met 
uitzondering wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

De ‘Duim’ gaat omlaag

  WIST
     JE 
DAT...?

... er een antwoord op 
de vraag is of de kip of 
het ei er eerder was?

In het boek Genesis staat 
dat God op de vierde dag 
‘alle levende wremelende 
ziel, welke de wateren 

overvloediglijk 
voortbrachten, naar haar 
aard en alle gevleugeld 

gevogelte naar 
zijn aard....’ schiep. 

Nergens staat dat er een 
ei werd uitgebroed. Houd je 
de Bijbel aan, dan was de 
kip er dus het eerst.

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

ALLERHANDE

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

HAPERT - De buurthuizen 
zijn weer open en ook in Den 
Tref zijn nagenoeg alle acti-
viteiten weer opgestart. Dit 
betekent dat we ook weer 
kunnen gaan kienen!

Op dinsdag 22 februari, om 13.30 uur, is ieder-
een weer van harte welkom voor een gezellige 
middag kienen in Den Tref. Uiteraard houden 
we ons wel aan de dan geldende RIVM-maat-
regelen. Voor meer informatie kun je contact 
opnemen met Jan Tijssen, tel. 0497-382305.

Kienen gaat weer van start in Den Tref

Zijn er nog  heren/dames 
die willen gymmen? 

CASTEREN - Stefan de Wit die op vrijdagochtend in Den Aord in Casteren al een 
damesgymgroep begeleidt, heeft daarna nog tijd/zin om een eventuele herengym-
groep te begeleiden. Informatie inwinnen is natuurlijk vrijblijvend en kunt u doen 
door Stefan te mailen: Steefo1994@hotmail.com. 

Ook de damesgymgroep kan nog enkele leden gebruiken. Wij starten om 09.00 uur. 
U kunt vrijblijvend een keer mee komen gymmen om te kijken of het iets voor u is. 

Informatie kunt u inwinnen bij toospetermaas@hotmail.com of marja_hol@hotmail.com

EERSEL - Het ‘project’ Tippie loopt ten 
einde. Het kinderboek WafWaf Houdoe, 
geschreven door Riena van Alebeek, is 
grotendeels verkocht. De verhalen van 
een speelgoedhondje dat avonturen in de 
Kempen beleeft zijn uniek in de wereld van 
het kinderboek. WafWaf Houdoe wordt in-
middels ook gebruikt bij kinderdagopvang 
en door migrantenkinderen die Neder-
lands leren. 

In augustus 2021 kwam de vraag van Kem-
penTV om van het boek een TV-serie te 
maken. Het werden 19 afleveringen met avon-
turen van hondje Tippie. Riena selecteerde  
en bewerkte de geschikte verhalen (de ac-
tualiteit corona is in de filmpjes verdwenen) 
en vertelde ze voor de camera. Foto’s die het 
verhaal visualiseren werden in allerijl door 
Frans gemaakt. Voor de opnames en het edi-
ten tekenden Will DeKoninck en Chris Kin-
ders van KempenTV. 

Elke week (woensdag, 18.00 uur) was er een 
nieuwe aflevering op KempenTV, die alle 
werkdagen werd herhaald. In de eerste afle-
veringen zijn nog weinig foto’s te zien, later 

was er meer tijd om de verhalen met vele 
tientallen foto’s te illustreren. 

De combinatie van (voor)lezen van een ver-
haal en daarna het filmpje bekijken (6-8 mi-
nuten) blijkt uitstekend te werken. Kinderen 
vanaf drie jaar gaan houden van hondje Tippie. 
Omdat de opnames in het archief komen van 
KempenTV (zoekterm Tippie) en op YouTube 
(zoekterm Tippie KempenTV) is alles gratis 
op afroep te zien. Op dit moment zijn reeds 
15 filmpjes te zien, de laatste drie volgen de 
komende weken. Via een QR-codes of URL 
kom je meteen in de betreff ende aflevering en 
met ChromeCast zelfs rechtstreeks op je TV. 
QR-codes scannen kan al simpel met de ca-
mera op je smartphone. Tikken op de melding 
en hondje Tippie begint te rennen! 

Voor vragen (toezending lijst met QR-codes!), 
reacties of een rechtstreekse bestelling kun 
je mailen naar rienfrans.vanalebeek@gmail.
com. De laatste exemplaren van het boek 
(met een QR-code inlegvel) zijn nog te koop, 
nu voor de aantrekkelijke prijs van € 10,-  via 
bovengenoemd e-mailadres of bij Bruna 
Eersel.

Einde project hondje Tippie

V.l.n.r. Wiil Dekoninck, Riena van Alebeek en Chris Kinders
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Maatje voor een mevrouw 
GGzE de Boei Bladel zoekt een vrijwilligster 
die een cliënte gezelschap biedt en met haar 
activiteiten wil ondernemen. Ze woont zelf-
standig in Bladel waar 24-uurs ondersteu-
ning geboden wordt.

Mevrouw heeft afasie. Zij zou het fijn vinden 
om gezellig samen koff ie te drinken of een 
wandeling in het dorp te maken. Verder houdt 
ze ook van een kaartje leggen of samen iets 
creatiefs doen. Mevrouw voelt zich hierdoor 
meer deel uitmaken van de maatschappij. 
Wil jij daaraan bijdragen?

Info bij Sanne Waterschoot, verpleegkundige, 
06-58900852 of sanne.waterschoot@ggze.nl

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

Ût Dierenwaaike is dringend op zoek naar 
een coördinator! 
In Hapert ligt een mooie dierenweide met 
veel soorten dieren. Dit park bestaat door 
de inzet van een aantal zeer enthousiaste en 
betrokken vrijwilligers die de beesten dage-
lijks verzorgen en de hokken en het terras 
schoonmaken. Ût Dierenwaaike ziet er dan 
ook prachtig uit!

Als coördinator verzorg je op toerbeurt één 
ochtend in het weekend de dieren en regel je 
alles rond het park.

Ben jij een echte dierenliefhebber die plichts-
getrouw is en die graag mede zorg draagt 
voor dit mooie dierenpark? Neem contact op: 
info@vrijwilligersbureaubladel.nl of bel naar 
06-2170 3692.

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

(Marktonderzoek)

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

snelbrievenversturen@gmail.com
Vanaf €50

en ik zorg er voor

Vandaag nog
Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

Alleenstaandengroep ‘Samen verder’
REGIO- Wij zijn een vereniging van alleenstaande mannen en vrouwen in de leeftijd 
vanaf 55 jaar. Om de twee weken organiseren we steeds weer een andere activiteit op 
een zondagmiddag vanaf 13.30 tot 17.00 uur. 

Zondagmiddag 6 maart gaan we met onze leden jeu de boules spelen in Dommelen aan 
de Norbertusdreef. Er is een kleine eigen bijdrage.

Meedoen en voor meer informatie neem je contact op met Ad van Gils op telefoonnum-
mer 06-19401132

HAPERT - Begin december is het naam-
kokertje van poes Sientje gevonden in de 
raadszaal van het gemeentehuis in Bladel. 
Wat zijn haar ambities? Aan haar eigen 
kleur en die van haar halsbandje te zien, 
zal het zeker aan de linkerflank van het po-
litieke spectrum zijn.

Maar alle gekheid op een stokje, een poes in 
de Bladelse politiek, dat gaat natuurlijk niet.
Waarom dan toch dit stukje? Deze lieve poes 
van rond de 10 jaar is sinds eind november 
vermist. Ze woonde in Hapert aan de Linden-
straat. Overal is gezocht en gevraagd. Haar 
kokertje is inderdaad gevonden in de raads-
zaal. Vraag is: hoe kwam het daar? Het ant-
woord zou wellicht een aanwijzing kunnen 
zijn waar de poes nu is.

Ze is aanhankelijk, niet zo groot en op de dag 
van verdwijning droeg ze een rode halsband 
en een grijze vlooienband. Haar kleur is cy-
pers rood, zonder wit, hooguit wat beige 
onder haar bekje. Ze is gechipt, maar tot op 
heden is niets vernomen. Is ze bij mensen 
binnengelopen of per ongeluk meegereden 
met een auto? Misschien heeft ze dan nu een 
fijn thuis. Geweldig natuurlijk, maar bedenk 
wel dat ze erg gemist wordt aan de Linden-
straat. Laat s.v.p. de chip controleren bij een 

dierenarts en/of neem contact op met de ei-
genaar via 06-55737753. Heeft u informatie 
over het naamkokertje of hebt u andere infor-
matie? Laat het a.u.b. weten. Het is mogelijk 
dat haar iets is overkomen. Ook die informa-
tie is zinvol. Nu blijven we immers zoeken. 
Bij voorbaat dank voor de hulp!

Dieni Masman

Gaat poes Sientje de politiek in?
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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.

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

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

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

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.

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

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.

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

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.

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.

Olivetti typemachine, Studio 46, werkt prima, 
met koffer. € 20,00. Tel. 013-5091449.

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

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

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

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

Veiligheidsglas, 9 mm, 7 stuks 64x80, 2 stuks 
64x100, 6 stuks 79x122. Tegels travertin, 20 
stuks 80x30, 20 stuks 62x30. Tel. 0497-384600.

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

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

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

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

Voor- en achterbumper met onderdelen voor 
Peugeot 307, nieuw, € 75,-. Achterlichtbalk met 
13 pol stekker. € 15,-. Tel. 06-15575024.

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

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

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

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

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

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

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: 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.

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

GEZOCHT: Kleine tuin om bij te houden voor 
gepensioneerde, geen zwaar snoeiwerk. 
Tel. 06-23233247.

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

VERLOREN: Kleine Spyder X drone, rood, 
met batterij, ergens bij de Molenstraat of 
Lijsterstraat in Hapert. Tel. 06-30988269.

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

GRATIS AF TE HALEN: 4 Continental 
winterbanden op lichtmetalen velgen. 
BMW 2 of 3 serie 225/45 R17. 
Info: Vessem5512@hotmail.com

GRATIS AF TE HALEN: Bijrijdersbankje Fiat 
Ducato/Citroën Jumper. Tel. 06-23277020.

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

GRATIS AF TE HALEN: 6 eiken stoelen.
Tel. 06-23695323.

GRATIS AF TE HALEN: 2 Goodyear auto-
banden, maat 215x50R17, profiel: ± 8 mm.
Tel. 06-15618242.

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

GRATIS

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

Container huren

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Geen weekblad?

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

Oude Provincialeweg 33, 5527 BM Hapert
0497 - 38 13 48 www.lemmenshapert.nl
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SNIEDERSLAAN 12A BLADEL  
NIEUWSTRAAT 24 EERSEL
SHOP ONLINE OP WWW.DURLINGER.COM

*GELDIG OP GESELECTEERDE ARTIKELEN. VRAAG NAAR DE VOORWAARDEN.

SPORTIEF

REUSEL - De Imants 
Grensloop en de Hollan-
dershoeve Mini-Survival-
run zijn weer terug. Van-
wege corona konden deze 
evenementen de afgelopen 
2 jaar niet doorgaan, maar 
dit jaar kan het weer. Op 

zaterdag 2 april kan dan eindelijk het loop-
feest voor jong en oud weer losbarsten op 
en rond het sportpark in Reusel. 

De organisatie heeft er weer alles aan gedaan 
om ook dit jaar weer een mooi parcours uit 
te zetten. De Imants Grensloop voert je over 
de poelenpaden door het buitengebied van 
Reusel. Je loopt vervolgens via de Pikoreis-
traat weer richting sportpark. Er kan gekozen 
worden uit afstanden van 5, 10 en 15 km. Start 

en finish is op sportpark Den Hoek in Reusel.

Hollandershoeve Mini-Survivalrun
Voor de jeugd tot en met 15 jaar wordt de 
Hollandershoeve Mini-Survivalrun georgani-
seerd. Dit is een spannende maar leuke hard-
loopronde, met diverse hindernissen waarbij 
we voor het eerst gebruik kunnen maken 
van de nieuwe heuvels aan de rand van de 
atletiekbaan. Ongetwijfeld zullen de kinderen 
voor het nodige spektakel zorgen. Start en 
finish zijn bij het clubgebouw van AVR‘69 op 
het sportpark in Reusel. 

Geef je nu alvast op. Dit mag je niet missen! 
Inschrijven voor en informatie over de evene-
menten vind je terug op 

www.avr69.nl

Inschrijving voor Imants Grensloop en de 
Hollandershoeve Mini-Survivalrun geopend

EERSEL - Je rode wangen, 
dat frisse gezicht en dat ge-
zonde lijf; ook jij kunt een 
hardloper zijn! Hardlopen is 
goed voor je conditie. Je gaat 
je fitter voelen en de voldoe-
ning ervaar je echt niet alleen 
achteraf. Ervaren enthou-

siaste trainers helpen je zover te komen, 
verantwoord, veilig en stimulerend. Kom 
meedoen, beleven en hardlopen. Je hebt 
geen excuus meer om op de bank te blijven 
zitten, kom mee naar buiten.

Op dinsdag 5 april start DES in Eersel met een 
nieuwe groep voor mensen zonder of weinig 
sportervaring. Op een rustige trainingsschema 
en begeleiding van ervaren en enthousiaste 
trainers worden er drie trainingen per week 
aangeboden. Elke training wordt vooraf ge-
gaan door een warming up die het lichaam 
klaar maakt voor de inspanningen van de 
kern. Ook komen hier oefeningen aan bod om 
het lichaam beweeglijk en lenig te houden, en 
voor een betere loophouding. Als afsluiting de 
cooling down, zodat de volgende dag de kans 
op spierpijn tot een minimum wordt beperkt. 

Bij het hardlopen is iedereen gelijk. Dit geeft 
een fijn (sociaal) gevoel in de groep. De een 
zal wat sneller lopen als de ander, of de op-
bouw makkelijker aan kunnen. Maar we be-
ginnen samen en komen samen terug. Velen 
zijn al eens eerder begonnen met hardlopen 
maar naar korte of langere tijd toch afgehaakt. 
Zelfs programma’s als Evy of apps van de 
beste merken kunnen de lopers niet (altijd) op 
de been houden. Maar lopen binnen de groep 
wordt als meer sociaal ervaren waar ze eer-
der de neiging hebben om daar aanwezig te 
‘moeten’ zijn. Hierdoor zijn er bij de loopgroep 
minder mensen die vroegtijdig stoppen. Hard-
lopen heeft heel veel voordelen. Het vermin-

dert stress. Mensen met een drukke baan zul-
len snel merken dat hardlopen het hoofd leeg 
maakt. Na een training kun je de hele wereld 
weer aan en komen de beste en frisse ideeën 
boven drijven. Hardlopen maakt je spieren 
sterker en je lichaam slank. In het begin is het 
hard werken, maar na een paar weken vindt je 
lichaam zijn ritme en krijg je steeds meer zin 
om te rennen. Het is nooit te laat om te begin-
nen. Hardlopen is niet voorbehouden aan de 
jeugd. Het grootste deel van het hardloople-
gioen is ouder dan 35 jaar. Het komt nog vaak 
voor dat mensen boven de 60 jaar nog begin-
nen met lopen. Om te hardlopen heb je wei-
nig nodig. Een paar goede hardloopschoenen 
is aan te bevelen maar dat hoeven helemaal 
niet de duurste van de duurste te zijn. In het 
begin is de omvang van de training beperkt 
en lopen we over onze grasbaan of door de 
bossen. Hierdoor is de belasting op de voeten 
laag en zijn de eisen van de schoenen laag. De 
kleding moet er voor zorgen dat als we zweten 
het lichaam droog blijft. Het is dus belangrijk 
dat de onderkleding het vocht naar de vol-
gende lagen transporteert. DES vervult een 
regiofunctie op gebied van atletiek en hardlo-
pen. De leden komen uit alle dorpen van de 
gemeente Eersel, inclusief Knegsel, Vessem 
en Wintelre, en uit de buurdorpen, zoals 
Hapert, Hoogeloon, Bergeijk en Luyksgestel.

We trainen op dinsdag- en donderdagavond 
om 19.30 uur en op zondag 09.00 uur. De trai-
ningen duren ongeveer 1 tot 1¼ uur en starten 
telkens op het sportpark De Dieprijt, Postlese-
weg 74 in Eersel. We hebben daar een eigen 
accommodatie met kleed- en douchegelegen-
heid. Ook kun je na afloop in de kantine een 
kop koff ie of thee blijven drinken. Eind juni 
zal er een testloop gehouden worden over 5 
km. Heb je nog vragen of wil je je aanmelden, 
stuur een mail naar startersgroep@avdes.nl. 
Tot 5 april!

Beginnen met hardlopen bij DES
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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

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
- Overleden ouders 
  Van Laarhoven-Vosters ( jaargetijde)
- Maria van Laarhoven-van Accom 
  ( jaargetijde)

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

8e Zondag door het Jaar
Zaterdag 26 februari
16.00 uur: Eucharistieviering
- Theo Lavrijsen en 
  Nelly Lavrijsen-Sweijen
- Peter van Eijk
- Will Basemans

Zondag 27 februari
09.30 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Zus van Hoppe-Heuvelmans
- Herman Swaanen
- Piet van de Ven 
  (vw. verjaardag)
- Louisa de Kort-Neeckx
- Sjef Merckx en Riek Merckx-Maas
- Noud Poppeliers

Vrijdag 4 maart
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

Petrusklepel
Omdat de Nieuwjaarsreceptie niet door kon 
gaan, is het wederom niet gelukt om bepaal-
de vrijwilligers in het zonnetje zetten. We 
hebben met hen in de afgelopen tijd contact 
gehad om onze dankbaarheid over te bren-
gen. Het betreft uit Hoogeloon: Dirk Bullens, 
zijn vader Gerrit Bullens en Frans Goossens. 
Uit Hapert: Jacques Sleddens en Leo Josso. 
Deze vrijwilligers hebben door verhuizing, 
ziekte of gewijzigde omstandigheden hun 
taken geheel of gedeeltelijk neergelegd. Het 
is indrukwekkend hoeveel uren ze actief 
zijn geweest voor de parochie. Heel harte-
lijk dank! We zullen jullie missen mannen... 
Gelukkig zijn er ook nieuwe vrijwilligers aan 
boord zijn gekomen. We zeggen dan in ge-
loof: ‘De Heer geeft, de Heer neemt.’ Het is 
onze bedoeling om dit jaar de communicatie 
met alle vrijwilligers te optimaliseren met mo-
derne (digitale) middelen. Dat vraagt nog om 
aandacht na de parochiefusie in 2014. Ten-
slotte: mensen vragen mij of de parochiereis 
in oktober naar Keulen doorgaat. Die gaat 
door. Binnenkort hoort u wanneer de infor-
matieavond is. Herzlich willkommen!

Pastoor Schilder

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)

H. Petrus Damiani
Maandag 21 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Cathedra van de heilige 
apostel Petrus
Dinsdag 22 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Polycarpus
Woensdag 23 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

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

Vrijdag 25 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vooravond
Zaterdag 26 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 

8e Zondag door het Jaar
Zondag 27 februari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 26 en 27 februari)

Bladel zaterdag:
- Ouders van de Vliet-Timmermans 
  en hun zoon Will

Bladel zondag:
- Henri Lens en Emma Faes 
  en hun dochter Louisa van Rooij
- Emmanuël Roymans
- Piet Schellekens, Alexander Derksen 
  en Elisabeth Derksen-Gerritsen en 
  hun overleden kinderen Gerarda, Gerrit, 
  Koosje en Doortje (nms. Mieneke, Annelies 
  en Sandra)

Casteren:
- Niek van Hesteren, 
  Maria Sterken-Sanders 
  en dochter Marloes

Hapert:
- Wil Lepelaars

Hoogeloon:
- Kees Swaanen
- Jan en Marie Beijsens-van Aaken 
  en overleden familieleden

Mededeling:
-  In Hapert is op zondag 27 februari, om 11.00 

uur, de carnavalsmis in Den Tref. Dit is een 
gebedsviering m.m.v. zanggroep Medium.

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 20 februari: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 27 februari: 10.00 uur. Mevr. J. Ockhuijsen uit Bladel

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

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 20 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)

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

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

INFORMATIEF

REGIO - Sinds begin december kunnen 
we overal rondom Vessem zien hoe graaf-
machines kleine hapjes nemen uit ons 
vertrouwde beekdallandschap. In mooie 
woorden is ons geschetst hoe de Kleine 
Beerze, lieflijk meanderend in een wat rui-
mer jasje, ons klimaat gaat redden en goed 
is voor de beestjes, maar wat kunnen wij 
daar nu eigenlijk mee?

Beekdal in beweging
Monique Leesberg en Ria Bernards trekken 
nu al ruim twee jaar door het beekdal met die 
vraag. Overal waar het bruist steken zij hun 
licht op om antwoorden te vinden bij mensen 
die aan de slag gaan met hun toekomst in het 
nieuwe beekdal. In het boek ‘Leve de Kleine 
Beerze!’ beschreven zij liefdevol het historisch 
perspectief van de transitie van het beekdal 
door de ogen van de mensen: ‘waar komen 
we vandaan en wat maakt ons tot wie we zijn?’ 

Aan de slag
De echte vraag is natuurlijk ‘waar gaan we 
naar toe?’ Elke hap van de graafmachine 
brengt ons dichter bij die toekomst. Voorlo-
pers gaven in ‘Leve de Kleine Beerze!’ al een 
inkijkje in hun plannen. Bij de verschijning 
van het boek was dat nog ter inspiratie, nu 
moeten we aan de slag.

Samen koff ie drinken
Voortgaand op de onderwerpen die in de 
eerste ronde naar voren kwamen, nodigen 
Monique en Ria bewoners en ondernemers 
in het beekdal van de Kleine Beerze opnieuw 
uit om samen koff ie te drinken en met elkaar 
in gesprek te gaan over de kronkelende per-
spectieven in het nieuwe beekdal. Iedereen 
met hart voor zijn omgeving is welkom. Half 
maart gaan de koff ieontmoetingen van start.
Ons initiatief is te volgen op Facebook ‘Leve 
de Kleine Beerze!’. 

Vooruit met de Kleine Beerze!
Het kronkelend perspectief van een beekdal in beweging

Laveren langs de Kleine Beerze t.h.v. de Aardweg, Hoogeloon (foto: M. Leesberg)

Van speurtocht 
tot carnavals-
quiz, van foto-
wedstrijd tot 
i n t e r a c t i e v e 
w a n d e l t o c h t , 

van activiteiten tijdens NLdoet tot een ten-
nis- of padeltraining...

De komende periode kun je meedoen aan aller-
lei activiteiten in alle kernen van onze gemeen-
te. Je kunt de activiteiten vinden in de UITagen-
da op de website van Visit Eersel (www.
visiteersel.nl/nl/vind-je-activiteit/uitagenda). 
Voor de alternatieven voor carnaval verwijzen 
we je naar www.eersel.nl/carnaval 

Dankjewel Korfbalvereniging Vessem/Winty, 
Fanfare Heide Echo, Stichting Buurtboerderij 
Eersel, Stichting Dorpsfeesten Wintelre, IVN 
Eersel/Bergeijk, Tennisvereniging Eresloch, 
Zonnebloem Vessem, Wandelclub 55+ Eersel 

én alle carnavalsverenigingen voor jullie cre-
ativiteit en leuke ideeën. We wensen iedereen 
veel plezier!

Hoe zat het ook alweer?
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. Daarom daagden wij verenigin-
gen uit om te komen met goede voornemens. 
Voornemens voor activiteiten die nog wél 
mogelijk zijn binnen de huidige coronamaat-
regelen. Daar werd massaal op gereageerd.

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. 

Veel activiteiten in onze gemeente, ondanks corona

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, kaarten, 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: bridgen (d’n Overkant)
  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 bloedafname dienst 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
21 FEBRUARI

T/M
VRIJDAG 

25 FEBRUARI

Volgende week 
ga je ‘m dan echt 
ontvangen. Jouw 
stempas voor de 
gemeenteraads-
v e r k i e z i n g e n 
2022.  Wist je dat 

je via de Post NL app ook kunt inzien dat je 
stempas onderweg is en kun je direct de 
verkiezingen in de agenda zetten. Op de 
dag van de verkiezingen ontvang je een 
herinnering.

Veilig stemmen
Alle stembureaus worden ingericht volgens 

de coronarichtlijnen. Meer hierover lees je op 

www.elkestemtelt.nl

Gemeenteraadsverkiezingen 2022



3218 februari 2022

*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)


