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Sasha is bezorgd om haar thuisland. “Het is verschrikkelijk om te horen dat mensen in angst leven; ik doe dat ook. Om mijn familie, om mijn vrienden. Ik ben blij om hier te zijn, in een 
land waar mijn kind de blauwe lucht kan zien, zonder zich zorgen te moeten maken of er bommen uit komen vallen. Ik heb elke dag contact met mijn familie maar dat lukt niet altijd 
want als ze in de schuilkelders zitten, is er geen bereik en dan ben ik bezorgd. Niemand heeft hierom gevraagd; het overkomt ze en iedereen vindt het verschrikkelijk.”
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - De beste acties zijn de acties die 
spontaan opkomen en recht vanuit het hart 
komen. Sasha Tychkovska organiseerde 
zo’n actie afgelopen zondag in Bladel. Ze is 
afkomstig uit Oekraïne en wilde iets doen 
om haar volk te ondersteunen. In het dage-
lijks leven is ze fotografe en dat talent zette 
ze in om geld op te halen voor de slachtof-
fers van de oorlog die daar momenteel aan 
de gang is.

Spontane actie
Ze heeft het zelf eigenlijk te druk met foto-
graferen maar ze neemt toch even de tijd om 
PC55 te woord te staan. Het is een komen en 
gaan van mensen die op de foto willen. Of 
niet. Een ouder echtpaar komt  langs en stopt 
een royale bijdrage in de ton. Op de foto wil-
len ze niet. Dus krijgen ze een stevige knuff el 
van Sasha die niet kan verbergen hoe trots 
ze is. “Ik was zaterdag aan het fotograferen 
voor een opdrachtgever en bedacht dat ik ei-
genlijk ook wilde protesteren tegen de oorlog 

in Oekraïne. Ik bedacht ineens dat ik met het 
maken van foto’s geld in zou kunnen zamelen 
en zo mijn steentje bij zou kunnen dragen. Ik 
heb een berichtje op Instagram gezet en dat 
werd massaal gedeeld. Toen bleek ook dat 
het bericht te snel was gemaakt want ik was 
vergeten te vertellen waar de actie zou zijn. 
Maar social media werkt snel en zo wist 
iedereen dat ze op het Rodenbachplein 
moesten zijn.”

Bezorgd
Sasha is bezorgd om haar thuisland. “Het is 
verschrikkelijk om te horen dat mensen in 
angst leven; ik doe dat ook. Om mijn familie, 
om mijn vrienden. Ik ben blij om hier te zijn, in 
een land waar mijn kind de blauwe lucht kan 
zien, zonder zich zorgen te moeten maken of 
er bommen uit komen vallen. Ik heb elke dag 
contact met mijn familie maar dat lukt niet al-
tijd want als ze in de schuilkelders zitten, is er 
geen bereik en dan ben ik bezorgd. Niemand 
heeft hierom gevraagd; het overkomt ze en 
iedereen vindt het verschrikkelijk. Ik ben trots 
op de mannen in Oekraïne die zonder mili-

taire opleiding de wapens opnemen om hun 
land te beschermen. Iedereen probeert iets te 
doen om elkaar te helpen. Ik zamel geld in om 
de hulporganisaties te kunnen ondersteunen. 
De winkels zijn leeg, de mensen zijn op de 
vlucht; we kúnnen de bevolking niet aan hun 
lot overlaten.”

Trots om 
een steentje 
bij te kunnen 
dragen
Sasha Tychkovska 
organiseert 
inzamelingsactie 
voor hulporganisatie 
in Oekraïne

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

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

• 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!

Van landelijk klassiek
tot strak modern!

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nlKijk op de achterpagina 
voor het  VHP-nieuws
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Violen
€ 0,65 per stuk

18 voor
                 € 7,99

Primula
€ 1,29 per stuk

2+1 GRATIS

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

acties geldig van
04-03 t/m 10-03-2022

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Bekijk onze online folder 
via onze website

Lente In Aantocht

IN DE KEMPEN

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

BLADEL - In 2022 steunt 
de parochie Heilige 
Apostelen Petrus en 
Paulus met de opbrengst 
van een drietal collec-
tes, tijdens de vastentijd, 
het werk dat de familie 
Wouters uit Hoogeloon 
verricht voor de Mulago 

Dovenschool in Kampala, Uganda. Door 
middel van enkele publicaties zullen wij u 
nader informeren over dit project.

Uganda (Oeganda), een land op de evenaar 
in Oost-Afrika, is een republiek die uit 77 dis-
tricten bestaat. Het werd op 9 oktober 1962 
onafhankelijk van het Verenigd Koninkrijk en 
omvat een grote verscheidenheid aan etni-
sche bevolkingsgroepen. De verschillende 
politieke systemen en de dictatoriale regimes 
van Idi Amin en Milton Obote hebben zo’n 
400.000 levens gekost. Sinds 1986 is Yoweri 
Museveni aan het bewind. Hij heeft relatieve 
stabiliteit en economische groei gebracht.

Kampala is de hoofdstad en het industriële 
en bestuurlijke centrum van het land. De stad 
ligt verspreid over zeven heuvels en de naam 
betekent ‘de heuvels der antilopen’. Uganda 
heeft 41 miljoen inwoners, waarvan er 2 mil-
joen in Kampala wonen. 38% van de Ugan-
dese bevolking leeft onder de armoedegrens. 
Volgens de volkstelling van 2002 bestaat 84% 
van de bevolking van Uganda uit Christenen. 
De Rooms Katholieke Kerk telt het grootste 
aantal aanhangers (41,9%). 

Graag vertellen we in deze bijdrage hoe wij 
(fam. Wouters) in contact zijn gekomen met 
de dovenschool Mulago in Kampala, Uganda. 
In 2009 is onze zoon Bob getrouwd met Ma-
riah aldaar. Met ongeveer 60 personen, fami-
lie en kennissen, zijn we een week in Kampa-
la geweest om dit Afrikaanse huwelijksfeest 
te vieren. Voor velen van ons was het een 
geweldige belevenis, zover van huis in een 
Afrikaans land. Vanuit dit gebeuren zijn nog 
steeds vele, goede contacten overgebleven, 
denk b.v. aan sponsoring van diverse leerlin-
gen in basis en middelbaar onderwijs.

Bij ons bezoek aan de moeder en zus van 
schoondochter Mariah in Kampala, is de 
dovenschool heel centraal komen staan. Zij 
zijn daar heel erg betrokken bij de katholieke  
kerk. De dovenschool wordt geleid door 
leden van de congregatie van de Heilige 
Geest, de spiritijnen. Zij zorgen ook voor het 
onderwijs op de dovenschool, maar hebben 
slechts heel beperkte middelen. Vandaar dat 
wij vanaf 2013 het armoedige schoolgebouw-
tje financieel ondersteunen. Daarover in de 
volgende bijdragen meer.

De opbrengst van de kerkcollectes in onze 
parochie tijdens alle H. Missen in het week-
end van 12 en 13 maart wordt bestemd voor 
de Mulago Dovenschool in Kampala (Ugan-
da). U kunt uw bijdrage ook overboeken naar 
rekening NL 12 RABO 0137 1753 96 t.n.v. RK 
Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 
onder vermelding van ‘parochieel veertigda-
genproject’. 

Voor parochianen in Hoogeloon en Casteren 
geldt dat er later in het jaar ook een collecte 
is voor Vastenactie tijdens de Goede Doelen 
Week. De opbrengst daarvan is echter be-
stemd voor de landelijke Vastenactie.

Parochieel Veertigdagenproject 
voor Mulago Dovenschool, 
Uganda

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

ST
UD

IO LUIJTEN
DUIDELIJK

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

Buurtgezinnen zoekt in de Kempengemeenten voor overbelaste gezinnen 
een steungezin in de buurt.

Bel of mail voor een afspraak: 
Dianne Mariën op 06-83357271, dianne@buurtgezinnen.nl of 
Sara van Trigt 06-19190373, sara@buurtgezinnen.nl.        
   

Dianne Mariën op 06-83357271, dianne@buurtgezinnen.nl of 
        

www.buurtgezinnen.nl

Gezinnen 
gezocht 
voor wat 
extra liefde

  WIST
     JE 
DAT...?

... je smaakpapillen 
in een vliegtuig minder 
goed werken dan wanneer 
je op de grond bent? 
Door de veranderde 

luchtdruk raakt zo’n 30% 
van je smaakpapillen 

verdoofd. In tegenstelling 
tot bittere, pittige en 
zure zijn zoute en zoete 
smaken hoog in de lucht 
moeilijker te proeven.

Op 25 februari reikte burgemeester Anne-
mieke van de Ven een Koninklijke Onder-
scheiding uit aan Martien van Gisbergen 
(60) uit Lage Mierde. Hij kreeg de onder-
scheiding voor zijn vele activiteiten op cul-
tureel-historisch gebied. 

Vanaf de oprichting van de Heemkundegroep 
de Mierden in 1994, is Martien lid/vrijwilliger. 
Vele jaren als redactielid van het blad ‘Steen 
voor Steen’. Ook nam hij in 2008 deel aan de 
organisatie van het themaweekend ‘Hooge 

Mierde tussen kerk en kroeg’, waarvoor de 
Heemkundegroep de gemeentelijke cultuur-
prijs en de Brabantse cultuurhistorische prijs 
won. Vanaf 2010 was hij bestuurslid/penning-
meester.

Om ook in de toekomst cultureel-historische 
evenementen mogelijk te maken, richtte Mar-
tien in 2007 samen met anderen de Stich-
ting Culturele Evenementen De Mierden op. 
In 2010 was hij ook medeoprichter van de 
Stichting Beeld- en Geluidsmateriaal. In de 
Stichting Kermiscultuur Nederland was hij 
actief als bestuurslid en beheerder van het 
kermisarchief. Eind 2021 organiseerde hij 
samen met twee andere vrijwilligers een ten-
toonstelling over kerststallen. Lees meer over 
Martien’s activiteiten via 

www.reuseldemierden.nl/nieuws

Koninklijke onderscheiding voor 
Martien van Gisbergen
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Herinneringen
Dat Sasha’s actie een succes is, blijkt uit de 
vele bezoekers die langskomen voor een 
praatje, een bemoedigend woord en vooral 
voor een financiële bijdrage. Hele gezinnen 
in carnavalskleren schuiven aan voor een 
leuke foto, kinderen alleen of met broertjes 
en zusjes op een bankje, verliefde stelletjes, 
aanstaande ouders; allemaal willen ze een 
mooie herinnering aan deze dag. Twee pu-
bers willen niet op de foto met pa en ma maar 
na een snel, ‘geheim’ gesprekje met Sasha, 
verrassen ze hun ouders door spontaan op 
hun schoot te gaan zitten. Een prachtige 
plaat voor aan de muur want natuurlijk drukte 
Sasha op tijd af. 

“Er worden spontaan koekjes gebracht, er is 
thee en koff ie, ranja voor de kinderen en soep 
om lekker warm te blijven. Hartverwarmend 
al die positieve reacties”, aldus de vriendin-
nen van Sasha. 

Angst
Er staat een Russische vrouw te kijken, die 
liever niet met naam in de krant wil. “Ook al 
woon ik al 15 jaar in Nederland, ik ben toch 
voorzichtig om mijn mening hardop uit te 
spreken. Maar ik ben hier om te laten weten 
dat niet alle Russen de acties van Poetin 
steunen. In Nederland kan ik dat zeggen 
maar mijn vrienden in Rusland worden gear-
resteerd als ze de straat op gaan om te pro-
testeren. Met duizenden tegelijk worden ze 
in de gevangenis opgesloten omdat ze het 
oneens zijn met de leider van het land. Het 
is toch bijna niet meer voor te stellen in deze 
tijd. De inwoners van Rusland hebben, net zo 
min als de inwoners van Oekraïne, om deze 
oorlog gevraagd en dat willen we de wereld 
laten weten.”

Waarheid
Journalisten in Rusland wordt het werken 
onmogelijk gemaakt. “Ze mogen alleen dat 
opschrijven wat de regering zegt. Het volk 
krijgt dus een zeer eenzijdig beeld en neemt 
voor waarheid aan wat niet waar is. Een eng 
idee, als je het mij vraagt. Alle mogelijkheden 
die we hebben om een totaalbeeld te geven 
van de werkelijkheid moeten we aangrijpen”, 
aldus de Russische, die trots naar de steeds 
maar fotograferende Sasha kijkt. “Wij moeten 
elkaar steunen en elkaar laten weten dat wíj 
geen onderdeel zijn van de oorlog. Wij willen 
die niet, wij zijn allemaal slachtoff er en we 
moeten zorgen dat het slechte niet zal over-
winnen.”

Steun de actie
De foto-actie is voorbij; de eerste bijdrage, 
ruim € 10.000,-, is overgemaakt aan de hulp-
organisatie. Wie de mensen in Oekraïne, via 
de organisatie wil steunen, kan een betaal-
linkje aanvragen via info@sasien.nl. Sasha 
zorgt er dan persoonlijk voor dat het geld zo 
snel mogelijk besteed wordt aan hulp in haar 
thuisland. 

Ze pakt haar ‘gewone’ leven weer op maar 
dagelijks probeert ze in contact te blijven met 
haar ouders, familie en vrienden, die zo ver 
weg maar tegelijkertijd zó dichtbij zijn.

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

T/M ZA. 12 MAART

HOLLANDS GROF
Meergranen volkoren brood met rogge 

melange met zachte voorgeweekte korrel 
en 25% meer vezels. Bevat o.a. volkoren, 

tarwerogge, gerst, geel lijnzaad, 
havervlokken en diverse moutdesems.

Van € 3,45   

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

Alleen indien gehaald in winkel

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

vervolg van pagina 1

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

Sniederslaan 17a
5531 EG Bladel

Tel 0497 - 38 79 36

Heeft u nog
"oud" goud liggen?

De goudprijs is nog nooit
zo hoog  geweest dus lever
het nu bij ons in tegen een
gunstige prijs of laat er een
nieuw sieraad van maken...

Onze openingstijden: Maandag 13:00-18:00 uur
Dinsdag t/m donderdag 9:30-18:00 uur

Vrijdag 9:30-20:00 uur / Zaterdag 9:30-17:00 uur.

Sniederslaan 17a
5531 EG Bladel

Tel 0497 - 38 79 36Tel 0497 - 38 79 36T

Juwelier en Goudsmederij Bladel

info@edelsmidsebladel.nl
www.edelsmidsebladel.nl

IN AKTIE VOOR OEKRAÏNE

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!
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Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

Door Arie van den Berk

Dit verzuchtte de dochter na het overlijden van haar vader. 
Op zoveel vragen hadden zij als familie geen antwoord. 
Zoals de wens voor cremeren of begraven? Geen idee. 
Thuisblijven tot de ceremonie of liever een verblijf in een 
uitvaartcentrum met doorlopende bezoekmogelijkheden? 
Niemand die het wist. Samen probeerden ze de mogelijke 
laatste wensen van hun vader uit te voeren. Weliswaar op 
goed geluk, want er was nog nooit over gesproken.

Onderzoek
Daarin staat deze familie helaas niet alleen. Recent onder-
zoek van Sire wijst uit dat 54% van de Nederlanders vooraf 
niet genoeg spreekt over de dood met iemand die kwam te 
overlijden. En ‘niet genoeg’ betekent dus geen antwoorden op 
de vragen die onherroepelijk volgen na een overlijden. En het 
kan ook betekenen dat nabestaanden zich realiseren dat ze 
te weinig of niet hebben gezegd dat ze trots zijn op iemand of 
van hem of haar houden. Het enige wat dan nog rest, is spijt.

Spijt
Dit had voorkomen kunnen worden. Door ons er meer van bewust te zijn dat het leven eindig  
is en dat we mogelijk zomaar onverwachts afscheid moeten nemen van een dierbare.  
Het gebeurt, en niet alleen bij anderen. Daarom is Sire nu gestart met diverse reclamespots 
met als doel om samen over de dood te spreken, om beter voorbereid te zijn. Wij kunnen 
daarbij ook geheel vrijblijvend helpen met ons boekje ‘Mijn uitvaartwensen’, dat u gratis kunt 
downloaden op www.berkenloonen.nl/uitvaart-vooraf-regelen of dat u kunt aanvragen op ons 
kantoor. Daarin kunt u stap voor stap invullen waar u al zeker van bent.

Rust
Het geeft rust om te weten dat alles goed geregeld is voor straks. Zo kunnen ook wij eraan 
bijdragen dat het zeer lage aantal van 28% van Nederlanders dat wel eens zo’n gesprek voert 
over de dood, gaat stijgen. 

Een grotere bewustwording is voor iedereen beter en het maakt alles wat helderder. En dat is 
fijn, want bij een overlijden van een dierbare hebben we al meer dan genoeg aan onze emoties, 
zonder dat we ons druk moeten maken om vragen waarop we het antwoord niet weten.

“Hadden we maar eens gewoon 
  gevraagd aan ons pap wat hij wilde...” 

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

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

INFORMATIEF

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

OPROEP
Doneer kleding en producten 
voor de mensen uit Oekraïne

Op dit moment komen er in Polen iedere dag vele tienduizenden vrouwen en kin-
deren aan die moeten vluchten voor het oorlogsgeweld in Oekraïne. Deze mensen 
hebben niet meer bij zich dan een klein koffertje met spullen die ze snel bij elkaar 
hebben gegrist. 

Hoewel de Poolse bevolking zijn uiterste best doet om deze vluchtelingen menswaar-
dig op te vangen, is er toch een groot tekort aan allerlei eerste levensbehoeften. Zonder  
volledig te willen zijn gaat het om hygiënische- en toiletartikelen, dames- en kinder- 
kleding, ondergoed, sokken, jassen, speelgoed voor de kinderen, potten en pannen,  
bestek, bekers en allerlei andere zaken die wij vanzelfsprekend vinden maar die deze 
vluchtelingen moeten missen.

Als u deze spullen wilt doneren, eventueel aangevuld met alles wat volgens u het leed 
van deze vluchtelingen wat draaglijker kan maken, dan kunt u deze in een stevige doos 
verpakken en afleveren bij de Flex Campus Hapert aan de Wijer 60 in Hapert. Daar staat 
een trailer klaar die, als hij geladen is, naar Polen wordt gereden. Vanuit de lokale vesti-
ging van Metaal Flex Nederland in Polen wordt dan gezorgd dat de spullen bij de mensen 
terechtkomen die ze nodig hebben. 

Wij, en dat zijn in de eerste plaats de Poolse werknemers van Metaal Flex, maar vooral de 
ontheemde vrouwen en kinderen uit het oorlogsgebied die nu in Polen verblijven, waar-
deren uw hulp. Deze actie heeft een tijdelijk karakter. Vanaf vandaag kunt u uw goederen 
brengen bij de Flex Campus aan de Wijer in Hapert. Wij hopen deze week de eerste goe-
deren naar Polen te zenden. Er is nu acuut behoefte aan hulp, dus haast is geboden. Deze 
actie loopt voorlopig tot 15 maart. Als we ervan uit gaan dat moeders en kinderen met  
1 koffertje vanuit Oekraïne komen, dan is er behoefte aan de volgende producten: glazen,  
kopjes, bestek, potten, pannen, luiers, vochtige doekjes voor kinderen, babyvoeding,  
toiletpapier, papieren handdoeken, zeep, shampoo, tandpasta, voedselproducten met een 
lange houdbaarheid (koffie, thee, suiker, pasta, rijst, chocolade, conserven), nieuwe hand-
doeken, slaapzakken, dekens, beddengoed, dekbedden, kussens, waterkokers, stofzui-
gers, kaarsen, aanstekers, EHBO-dozen, batterijen, zaklampen en schoonmaakproducten.

Als contactpersoon treedt op Han L’Ortye, e-mailadres hanlortye@gmail.com en telefoon-
nummer 06-23365124.

Namens Han L’Ortye en Roel van Heugten
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:

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

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

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!
€ 16,50

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

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

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

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

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

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

De brainportregio, met ASML voorop, groeit de komende jaren
ongekend hard. Dit is natuurlijk fantastisch voor de werkgelegenheid
in onze regio, de keerzijde is echter dat de (extreme) vraag naar
woningen eerder zal groeien dan dalen. Om aan deze vraag te
voldoen zullen de gemeente, projectontwikkelaars en de
woningstichting het tempo moeten verhogen. Het is echter de vraag
of de bouwsector, gezien de krapte op de arbeidsmarkt, dit kan
bijhouden.

Als CDA Bladel vinden wij dat we moeten insteken op het bouwen
van huizen die in het goedkope huur/koop segment vallen en dat
deze vooral bij onze eigen starters, gezinnen en senioren terecht
moeten komen.
Om dit voor elkaar te krijgen moet de gemeente zelf actief grond
aankopen rond de dorpskernen en deze grond gefaseerd uitgeven.

Om te zorgen dat nieuwbouwwoningen vooral voor onze eigen
inwoners beschikbaar komen willen we inzetten op CPO (collectief
particulier opdrachtgeverschap) en de koopgarantconstructie.

Bij CPO krijgen inwoners de kans om samen op gemeentegrond een
bouwplan te ontwikkelen. In Netersel, Casteren en Hoogeloon is dit
een bewezen concept en zie je in de praktijk dat de meeste
woningen bij dorpsgenoten, vooral starters, terecht komen. We
willen graag dat ook in Hapert en Bladel bouwen met een CPO
kansen krijgt. In onze ogen is bouwen met CPO ook zeker geschikt
voor een plan met vooral senioren.

De koopgarantconstructie zorgt ervoor dat de woningstichting
starterswoningen tegen een gereduceerd tarief kan aanbieden. Niet
alleen aan de eerste starter maar ook aan de volgende starters.

Naast voldoende nieuwbouwplannen moeten we ook de huidige
woningvoorraad toekomstbestendig maken. Gezien de kleinere
gezinnen, jongeren die gemiddeld later een partner vinden en het
aantal echtscheidingen dat stijgt is er meer vraag naar kleinere
huizen. Daarom moet de gemeente het splitsen of in drieën delen
van 1 grote woning faciliteren.

Ondanks dat we de komende jaren veel zullen moeten bouwen
vinden wij dat het dorpse karakter behouden moet blijven. Dit
betekent voor ons dat er niet hoger wordt gebouwd dan passend is in
de omgeving, groen in de dorpskern behouden blijft en dat er in ieder
nieuwbouwplan meer dan voldoende groen en speelgelegenheden
worden gerealiseerd.

CDA Bladel
Inhoudelijk

Week 4 thema Wonen prettig & betaalbaar

www.CDABladel.nl info@cdabladel.nl

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

INFORMATIEF

Ben je benieuwd naar de plannen van de 
politieke partijen die deelnemen aan de 
verkiezingen voor de nieuwe gemeente-
raad? Kom dan op vrijdag 11 maart naar de 
debatavond in CC De Kei. Deze avond ver-
tellen de lijsttrekkers waar zij voor staan 
en hoor je welke thema’s belangrijk zijn in 
hun programma voor de komende vier jaar. 
Dat kan je helpen om een keuze te maken 
op welke partij of op wie je gaat stemmen.

Iedere politieke partij heeft een lijst met kan-
didaten waarop je kunt stemmen op 14, 15 en 
16 maart. Bovenaan die lijsten staan de lijst-
trekkers. In onze gemeente zijn dat: Peter van 
Gool (CDA), Bart Kapteijns (D66), Fiona Bijl 
(PvdA), Niels Huijbregts (Samenwerking) en 
Dave Geysen (VVD).

Het debat start om 20.00 uur, de zaal is om 
19.30 uur open. Heb je aan vraag aan (één van 
de) lijsttrekkers? Vul dan bij binnenkomst het 
vragenformulier in. Na de pauze worden de 
vragen voorgelegd aan de lijsttrekkers. 

Je bent van harte welkom op vrijdag 11 maart. 
Kun je niet komen? Het verkiezingsdebat is 
ook rechtstreeks te volgen via KempenTV. 
Kijk voor het juiste kanaal op 

www.kempentv.nl

Debatavond 
gemeenteraads-
verkiezingen

Avanti-Turnivo start 
bij voldoende deel-
name weer een 
nieuwe clinic voor 
het off iciële nijntje 
beweegdiploma. De 

clinic wordt gegeven in de kernen Eersel, 
Bladel en Reusel. 

De club biedt ouder-kindgym speciaal voor 
kinderen van 2 tot en met 4 jaar aan in alle drie 
de kernen. In een korte periode met 15 lessen 
kan uw kind het Nationale nijntje beweegdi-
ploma behalen. In Eersel start ouder-kindgym 
in Sporthal De Kraanvogel op woensdag 9 
maart van 10.00 tot 10.50 uur. In Bladel wordt 
gestart in het gymlokaal van De Hoeksteen, 
Marktstraat 20, op vrijdag 18 maart van 10.40 
tot 11.30 uur en in Reusel wordt ook op 18 
maart gestart in de turnhal van de sporthal op 
vrijdag van 09.00 tot 09.50 uur.

Het opdoen van bewegingservaring is voor 
kinderen van deze leeftijd van groot belang 
voor hun ontwikkeling. Onder gediplomeerde 
leiding en begeleiding van ouders of groot-
ouders krijgen kinderen spelenderwijs wis-
selende bewegingssituaties aangeboden. Zo 
worden ze gestimuleerd om te bewegen: klim-
men, klauteren, balanceren, hangen, springen 
en rollen. Een kind leert tijdens de les onder 
meer kleine opdrachten uit te voeren. Daar-
naast komt het inschatten van afstand, diepte, 
hoogte en verte aan de orde. In de ontmoeting 
met andere kinderen, leert een kind ook reke-
ning met andere kinderen te houden. Vooraf 
aanmelden voor een clinic is in verband met 
verzekering wel nodig. Voor meer info mailt u 
naar ledenadministratie@avanti-turnivo.nl

Ouder-kindgym 
in Eersel, Bladel 
en Reusel

  WIST
     JE 
DAT...?

... het in Egypte 
een teken van rijkdom 
was om je hoofd kaal te 
scheren? Er kwamen veel 
luizen voor en om die te 
voorkomen schoor men zich 
kaal. Ze gebruikten daar 
metalen voorwerpen van 
brons en koper voor, die 
alleen rijke mensen zich 

konden veroorloven.
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Na twee jaar reikhalzend uitkij-
ken naar een gezellige puzzelavond, is er 
op zaterdag 2 april weer een nieuwe editie  
van De Blaalse Dorpsquiz. De organisa-
tie is hard bezig met de laatste loodjes, 
de boeken zijn bijna klaar, de opdrachten 
uitgewerkt. Het is nu aan de deelnemers: 
puzzelaars klaar, quizzen maar!

Fanatiek
Saskia van Kruijsdijk en Kirsten van Empel 
zijn allebei betrokken bij de organisatie van 
De Blaalse Dorpsquiz. “Het eerste jaar van de 
quiz, waren we gewoon deelnemers”, vertel-
len ze. “We hadden ontzettend veel plezier 
en dat hebben we nog steeds, nu we in de 
organisatie zitten. Het is zó leuk om te zien 
dat iedereen bloedfanatiek is. Dat begint al bij 
het ophalen van de quizboeken, voor de grap 
worden fietsen geblokkeerd en auto’s tegen-
gehouden. Het zal op die tien extra seconden 
speeltijd aankomen, denk wij dan. Maar het 
is allemaal ludiek; iedereen gunt elkaar de 
eerste plaats maar wil stiekem zelf ook eer-
ste worden. De verhalen die we kennen en 
zelf meegemaakt hebben, is dat er tijdens 
het quizzen nauwelijks tijd is om een slokje 
te drinken en borrelgarnituren staan koud te 
worden.”

Niveau
De uitdaging bij de het maken van de quiz is 
om ‘m precies moeilijk genoeg te krijgen. Té 
makkelijk is niet goed, maar té moeilijk ook 
niet. “En het moet in principe binnen de tijd 
allemaal te doen zijn”, gaan Saskia en Kirsten 
verder. “Een beetje tijdsdruk mag er zijn maar 
je moet niet om tien uur al het gevoel hebben 
dat het allemaal geen zin meer heeft. Of juist 
omgekeerd dat je om tien uur al klaar bent. 
Als de quiz helemaal klaar is, wordt die een 
keer gespeeld om te kijken naar de tijdsdruk 
en moeilijkheid. Uiteraard is er zwijgplicht 
voor degenen die de quiz uitproberen.”

Voorbereiden
Al twee jaar zijn de voorbereidingen aan de 
gang. “Er wordt niet dagelijks aan gewerkt 
maar we komen regelmatig bij elkaar, in  
coronatijd vooral via Teams. We verdelen de 
taken en dan gaat ieder voor zich aan de slag 
met het maken van nieuwe vragen en op-
drachten. We halen onze inspiratie van het 
internet en uit oude quizzen van andere dor-
pen. We kopiëren niks want het is niet leuk 
als je een vraag al weet omdat je eerder in 
een ander dorp meedeed. Er moet een goede  
balans zijn tussen theorievragen, ‘plaatjes- 
vragen’ en doe-opdrachten. En natuurlijk 
moet niet alles met één muisklik op Google 
op te zoeken zijn. Dat vraagt soms wat creati-
viteit maar dat maakt het leuk.”

Goede Doel
Naast het maken van de vragen moet ook na-
gedacht worden over het puntensysteem en 
de prijzen. “We hebben natuurlijk weer een 
paar leuke prijzen, al denk ik dat de meeste 
deelnemers daar niet zoveel waarde aan hech-
ten”, vertellen de dames. “De eeuwige roem om 
te kunnen zeggen dat je de Blaalse Dorpsquiz 
hebt gewonnen, is eigenlijk al de hoofdprijs.” 
Dat er gespeeld wordt voor het goede doel, is 
het belangrijkst. Dankzij het inschrijfgeld hoopt 
de organisatie, Blaal2BeatCancer, weer een 
mooie donatie te doen aan organisaties die 
zich inzetten voor onderzoek naar de genezing 
en het voorkomen van kanker.

Inschrijven
Er hebben zich al flink wat teams ingeschre-
ven maar natuurlijk is er ruimte voor meer. 
“We denken dat mensen wat afwachtend zijn 
vanwege de coronamaatregelen. Inmiddels 
weten we dat er geen maximum aantal bezoe-
kers meer is in huis en dat we ons vrij mogen 
bewegen. Er kunnen dus weer teams samen-
gesteld worden, die met elkaar een gezellige 
avond mogen beleven.” Inschrijven kan via de 
website www.blaalsedorpsquiz.nl en kan nog 
tot en met 12 maart. Daarna sluiten de lijnen 
en gaat het boek naar de drukker. Meedoen 
kost € 45,- per team en die opbrengst gaat in 
zijn geheel naar het goede doel. 

Bubbel
Kirsten en Saskia hebben meegedaan aan 
Alpe d’HuZes en raken er niet over uitgepraat. 
“Dat gevoel kun je niet uitleggen aan iemand 
die nooit mee heeft gedaan. Je komt in een 
soort bubbel waarin je saamhorigheid ervaart. 
Het is een groot evenement maar toch voelt 
het niet zo, je doet het ergens voor, kanker de 
wereld uit proberen te helpen. Iedereen die op 
die berg is, is daar met een reden en dat ge-
voel van delen is overweldigend. We moesten 
na thuiskomst een paar dagen ‘ontbubbelen’. 
We gaan zeker nog een keer meedoen maar 
voorlopig storten we ons nog even op de quiz.”

Prijsuitreiking
Hoe de prijsuitreiking er dit jaar uit gaat zien, 
is ook nog niet helemaal duidelijk. “Het wordt 
in ieder geval geen feestavond”, weten ze te 
melden. “We hebben gemerkt dat de deel-
nemers vooral willen weten wie gewonnen 
heeft en iets minder zitten te wachten op een 
feestje. Dat vieren ze liever alleen met het 
team. Daarbij was lange tijd onzeker of we 
de horeca in konden en was het niet zinvol 
al iets te organiseren. We gaan de winnaars 
persoonlijk benaderen en bekend maken via 
social media.” 

Geheimhouding
De geheimhouding bij de dames is groot. 
“Zelfs onze gezinsleden weten niets over 

de inhoud”, lachen ze. “Dat levert soms wel 
eens grappige situaties op. Als we met een 
omweg ergens om vragen bijvoorbeeld of als 
we bij iemand in de keuken zitten te verga-
deren. Dan stopt het gesprek ineens als er 
iemand binnenkomt. Het feit dat je allemaal 
tegelijk met hetzelfde bezig bent, is wat de 

Blaalse Dorpsquiz zo leuk maakt. Eén tip voor 
de teamcaptains dan: hou vanaf 13 maart de 
socials en je mailbox in de gaten. Vanaf die 
dag worden gegevens verstrekt voor een be-
paalde opdracht. Je kunt je daar op voorbe-
reiden maar wat het is, blijft tot 13 maart strikt 
geheim.”

Lindenstraat 58  l Hapert  l M 06-54297644  l E rob.veron@chello.nl

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

Verkoop voorjaarsviolen

www.vandommelenbloemen.nl

Strikte geheimhouding en een hoop plezier
De Blaalse Dorpsquiz op 2 april: aanmelden kan nog tot en met 12 maart

De uitdaging bij de het maken van de quiz is om ‘m precies moeilijk genoeg te krijgen. Té makkelijk is niet goed, 
maar té moeilijk ook niet. Saskia en Kirsten: “En het moet in principe binnen de tijd allemaal te doen zijn. Een beetje 
tijdsdruk mag er zijn maar je moet niet om tien uur al het gevoel hebben dat het allemaal geen zin meer heeft. Of juist 
omgekeerd dat je om tien uur al klaar bent.”

VERMAKELIJK

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

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES
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In de afgelopen periode heb ik als raads-
lid van Bladel Transparant regelmatig een 
artikel geschreven over de herinrichting 
van de Egyptische Poort in Bladel. Ons doel 
als Bladel Transparant is het terugkrijgen 
van een buitenzwemmogelijkheid en een 
nieuw modern binnenzwembad. Het oude 
is immers al jaren aan vervanging toe. 
Daarnaast vinden we het belangrijk dat het 
totale sportpark toekomstbestendig wordt 
ingericht. 

Iedereen uit onze gemeente die geboren is in 
de vorige eeuw kent het nog wel: het Bladel-
se buitenzwembad. Toen het in 2007 gesloopt 
werd was ik 13 jaar. Destijds vond ik het vooral 
heel jammer. Maar doordat in de jaren daar-
na nieuwe plannen om de Egyptische poort 
te herinrichten sneuvelden, heb ik nu zelf de 
kans om mee te beslissen over hoe dit gebied 
eruit moet komen te zien. De besluitvorming 
van het nieuwe plan komt in de zomer naar de 
gemeenteraad. Doordat partijen onderling an-

ders denken over de invulling van het gebied, is uw stem tijdens de komende gemeenteraads-
verkiezingen belangrijker dan ooit!

Binnen en buiten zwemmen
De exploitatie van een nieuw binnenzwembad is in de huidige tijd als ondernemer niet meer te 
betalen. Als wij een binnenzwembad en daarmee het zwemonderwijs willen behouden mag dit 
wat BT betreft best een beetje gemeenschapsgeld kosten. Maar we doen het niet alleen voor 
het zwemonderwijs. Want het zwembad is er voor alle leeftijden. Van babyzwemmen tot reuma 
zwemmen en van kinderfeestjes tot zwemmen met bewoners van het verzorgingstehuis.

Maar het is meer dan een zwembad, het wordt een multifunctioneel gebouw. Zo is het plan om 
ook Fysiotherapie Bladel, Training Unit, Kinderopvang Nummer een en een horecagelegen-
heid van de Tipmast met terras met uitzicht op de zwemvijver te vestigen. 

Gloednieuw sportcomplex met gezamenlijke kantine met uitzicht op de velden!
Naast de zwemmogelijkheden is ook de visie om het gehele sportterrein opnieuw in te richten. 
Zo is het idee om centraal een nieuw gebouw te realiseren, met daarin een gezamenlijke sport-
kantine voor een aantal verenigingen. In het nieuwe gebouw kijk je vanuit de kantine recht op 
de omliggende velden. Door de herinrichting liggen sportverenigingen dichter bij elkaar en zal 
er veel meer verbinding ontstaan. Maar het is een plan voor de toekomst. Niet direct afscheid 
nemen van de huidige panden, maar met de verenigingen samenwerken naar één clubhuis 
zodra het juiste moment zich voordoet. Het is geen must om samen te gaan. BT heeft als stand-
punt: Als verenigingen niet willen verplaatsen, dan hoeven ze niet te verplaatsen. 

Ook is er ruimte voor nieuwe initiatieven. Er komen padelbanen, een (hard)loopparcours op het 
terrein en de handboogvereniging krijgt een buitenschietbaan. En ook is er voor het Gilde en 
de radiozendamateurs (KAR) een nieuwe ontwikkeling voorzien. 

Wonen en verkeersveiliger
Om het plan te kunnen bekostigen zullen er woningen gebouwd worden. Deze komen aan de 
kant van de Leemskuilen en naast de N284. Er is daar ruimte voor maximaal 100 woningen van 
verschillende types. 

Als gevolg door deze nieuwe woningen, zal het verkeer toenemen. Iedereen weet dat de huidi-
ge weg naar het sportpark er slecht bijligt. Sporters en gebruikers ervaren de route als onveilig. 
Daarom komt er een veilige route met verlichting en een tunnel onder de N284. Daarnaast is 
er ruimte voor een aangepaste Bossingel, welke ruimte biedt voor sporters, maar ook voor 
wandelaars en fietsers die naar “de Tipmast” willen. Bladel Transparant denkt dat deze nieuwe 
ontwikkeling kan leiden tot een win – win situatie waarin alle onderdelen elkaar versterken.

Zwemmen in de Blaalse poel?
Toen ik 4 jaar geleden als onervaren politicus begon, had ik vooral moeite met betuttelende 
maatregelen. Zo mochten terrassen in de zomer niet uitbreiden en wilde de gemeente sport-
kantines eerder sluiten. Als jonge gast had ik de slogan: “is langer bier drinken je doel? Stem 
dan op Niek Panjoel .” Zodoende bereikte ik de gemeenteraad. 

Mocht ik weer genoeg stemmen halen om in de raad te komen wordt mijn grootste doel het 
herinrichten van de Egyptische poort en daarbij met name het binnenzwembad en de zwem-
vijver in het plan te krijgen. Mijn nieuwe slogan is nu dan ook: “Wil jij kunnen zwemmen in de 
Blaalse poel? Stem dan op Niek Panjoel!”

Uiteraard ga ik mij ook in de andere kernen inzetten voor toekomstbestendige sportparken. Zo 
willen wij een nishut in Netersel. Kunstgrasvelden voor voet- en korfbal in Hapert. Een nieuw 
accommodatie voor VV Casteren. En een nieuwe accommodatie voor de Gilde en handboog-
vereniging in Hoogeloon. We gaan door op de ingeslagen weg!

Niek Panjoel
Bladel Transparant - nummer 4 
Tel: 0647291183 / n.panjoel@bladel.nl

REPARATIE EN VERKOOP VAN T.V. - AUDIO - VIDEO

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

Beersbeemden 28  •  5525 BE  Duizel
Tel.: 0497-516577 • 06-15405664

Nieuw binnenzwembad en zwemvijver 
in Bladel?

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag na 13.00 uur
gesloten
Middagpauze van
12.30 - 13.30 uur

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

ER IS VERSCHIL
De Run voor tuin en dier is
een begrip in Eersel en
omstreken en biedt een
groot assortiment dieren-
voeding en benodigdheden,
met daarbij een persoonlijke
benadering en deskundig
advies. De Run voor tuin en
dier in Eersel. Er is verschil!

CAMINO FIETSTRANSPORT
ZOEKT 65+ CHAUFFEURS
Bij voorkeur ex-vrachtwagenchauffeurs 
voor ritten met een bestelauto richting Italië, 
Frankrijk, Spanje en Portugal.Interesse? Bel

Theo Schellens
+316 12 254 586

camino-fietstransport.nlcamino-fietstransport.nl
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Corona zorgde de afgelopen jaren steeds 
maar weer voor het uitblijven van dat 
moment. Dat moment dat je beseft dat 
het nu toch écht definitief is. Veel online 
onderwijs, examens op afstand en geen 
mogelijkheden om een studentenfeestje te 
vieren zorgden ervoor dat onze vogeltjes 
met regelmaat naar het nest terugvlogen 
en bleven. Nu voel en merk ik dat het er 
echt van gaat komen. De tijden van samen 
lunchen, gezamenlijk koken en Netflixen 
zijn voorbij. We zitten steeds vaker met 2, 
hooguit 3 aan tafel. En ik ben oprecht blij 
voor ze! 

Jongste is twee jaar geleden aan haar 
studie begonnen zonder introductieweek 
en heeft veel, echt ontiegelijk veel online 
onderwijs gehad. Een lastig uitgangspunt 
om vrienden te maken en mensen te leren 
kennen in de studentenstad. En tóch heeft 
ze doorgezet, woont ze inmiddels in een 
fijn appartement samen met twee vrien-
dinnen en pakt ze het studentenleven 
weer op. Dankbaar ben ik vooral dat ze de 
moed niet heeft laten hangen in die lastige 
periode.

Oudste heeft al langer geleden haar plek in 
Nijmegen gevonden en bouwt daar steeds 
meer een eigen leven op. Met pijn in het 

hart heeft ze afscheid genomen van de 
harmonie hier en is ze op zoek in haar stad 
naar een nieuwe mogelijkheid om muziek 
te maken. De tijd dat ze een volle tas met 
was meenam naar huis hebben we ach-
ter de rug. Ze heeft het druk, neemt haar 
studie serieus, is gedreven en kijkt uit naar 
het afronden ervan. Voor gezonde maal-
tijden komt ze niet meer naar huis, die 
kookt ze gewoon zelf. 

Zoonlief woont thuis en is druk met werk, 
studie en vrienden. Ik geniet van zijn 
enthousiasme, werklust en de creatieve 
plannen die hij tot uitvoering brengt met 
vrienden. Tuurlijk maakt hij dankbaar 
gebruik van de hotelfunctie. 

Het is geen straf om zijn voetbalkleren uit 
te wassen of zijn lievelingseten te koken. 
Want dat biedt – heel eerlijk - toch nog een 
beetje uitstel van het legenestsyndroom. 
Het is niet de gemakkelijkste periode, maar 
het is ook mooi te zien hoe zij beginnen 
aan een nieuwe fase in hun leven. Ik ben 
dan ook bijzonder trots op ze en ik koester 
de momenten dat ze in het weekend thuis 
komen. Ik geniet van de gezelligheid en het 
lukt me steeds beter te accepteren dat de 
momenten van samenzijn schaars worden. 

‘Moeder blijf je altijd, maar het gezin houdt 
op te bestaan als de kinderen het huis uit 
gaan’ las ik in een artikel over het legenest 
syndroom. Het gaat niet alleen om het 
loslaten van je kinderen, maar het gaat 
vooral ook om ouder worden, de angst dat 
het beste misschien wel in het verleden ligt 
en geconfronteerd worden met de eindig-
heid van dingen. Dat alles vraagt om flexi-
biliteit, acceptatie en nieuwe zelfstandig-
heid. Bij nader inzien, een hele uitdaging! 

column

Uitvliegen

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Vorige week donderdag was de 
eerste bijeenkomst, georganiseerd door 
Stichting Veteranen de Kempen, om te 
kijken of er vernieuwing plaats kan vin-
den bij de ceremonie op 4 mei. Jarenlang 
is Dodenherdenking in Bladel en Netersel 
georganiseerd door het Oranjecomité en 
vanaf dit jaar wordt het overgenomen door 
Stichting Veteranen de Kempen.

Waardig
“Eén ding gaat nooit veranderen”, verzekert 
voorzitter Pieter van den Boomen. “Dat is de 
waardigheid van de herdenking. Die is altijd 
goed geweest en dat houden we zo maar op 
detailniveau mag er wel wat veranderen, vin-
den wij. Dit jaar houden we zoveel mogelijk het 
draaiboek aan maar we staan open voor ver-
andering. Dat willen we niet alleen doen, maar 
met de partijen waar altijd al mee is samen-
gewerkt: de gildes en de muziekverenigingen.” 
Die laatste waren op de vergadering aanwezig 
en gaven aan dit jaar nog weinig veranderin-
gen door te kunnen voeren. “We zijn net weer 
opgestart en bereiden nieuwe activiteiten voor 
onze verenigingen voor; er is in het repetitie-
schema nu geen tijd voor grote veranderingen 
maar voor volgende jaren denken we graag 
mee over een andere invulling.”

Accent
De vergadering begon met een dankwoord 
aan het adres van Ad Hellings, die acht jaar 
lang de kar getrokken heeft van de organi-
satie, namens het Oranjecomité. “Voor mij is 
het nu tijd het stokje door te geven aan de 
volgende generatie”, aldus Ad. “Sowieso ligt 
er een taak voor de organisatie om de jeugd 
meer te betrekken en de herdenking in stand 
te houden. De jeugd staat inmiddels ver af 
van de Tweede Wereldoorlog en daarom is 
het goed als het accent een beetje verscho-
ven wordt.“ 

Dat laatste is Pieter van harte met hem eens:  
“We zijn al in contact met scholen maar ook 
hiervoor geldt: dit jaar is het te kort dag om 
aan te sluiten. Daarom dat we ervoor gekozen 
hebben nog één keer volgens de bestaande 
protocollen te herdenken en daarna te gaan 
werken aan verandering. We zijn ook in ge-
sprek met de scouting.”

Boodschap
Waar de aanwezigen op de vergadering het 
over eens waren, is dat er nagedacht moet 
worden over welke boodschap je mee wilt 
geven aan de aanwezigen van Dodenherden-
king. “De herdenking gaat om álle Nederlan-
ders, militair of anderszins, die het leven heb-
ben gelaten in een oorlog of conflict. Het mag 
nooit normaal worden dat mensen omkomen 
in een oorlog en het is zó dichtbij, weten we 
nu. Op ruim een uurtje vliegen van hier is het 
niet overal vrede.” 

Sinds vorig jaar hebben we het op ons ge-
nomen om de openbare monumenten die 
de gevallenen van de Tweede Wereldoorlog 
symboliseren schoon te maken. Het is vol-
gens ons ook een blijk van respect om die er 
keurig bij te laten liggen.”

5 Mei
De vraag rijst of er misschien naast Doden-
herdenking in de gemeente Bladel ook aan-
dacht moet komen voor 5 Mei, de dag van 
de vrijheid. In de wijde omtrek zijn weinig tot 
geen festiviteiten op die dag, dus er liggen 
kansen. 

“Wij gaan het als veteranen niet op ons 
nemen”, meldt Pieter. “We zijn zeker wel be-
reid om mee te denken. Wellicht is een festi-
val met veel muziek een uitgelezen kans om 
de jeugd te betrekken en bewust te maken 
dat je elke dag je vrijheid mag vieren, omdat 
die niet vanzelfsprekend is. De jeugd van nu 
moet de democratie van morgen waarbor-
gen en dus is het onze taak om ze te ver-
tellen over hoe het anders kan en in veel 
gevallen is.”

Welkom 
Dodenherdenking zal dit jaar op 4 mei door-
gang vinden. Vanaf 19.00 uur vertrekt zowel 
vanuit Netersel als vanuit Bladel een stoet 
met belangstellenden, voorgegaan door de 
gildes Sint Brigida en Sint Joris. 

Om precies 20.00 uur is het twee minuten stil 
om hen die gesneuveld zijn in gedachten te 
houden. Iedereen is van harte welkom aan 
te sluiten. Ook is iedereen welkom om mee 
te denken over een andere invulling van de 
ceremonie. Ideeën kunnen gedeeld worden 
via de Facebookpagina van Stichting Vetera-
nen de Kempen of per mail gericht worden 
aan veteranendekempen@gmail.com.

Dodenherdenking gemeente Bladel
Stichting Veteranen de Kempen nemen organisatie over

ACHTERGROND
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Brabanders zijn verknocht aan hun geboorte-
grond. Ze voelen zich ermee verbonden. Is dat 
typisch Brabants? Allerminst. Zo zijn Zeeu-
wen trots op hun voedzame klei en zijn Lim-
burgers fi er op hun groeizame löss. Friezen, 
Twenten en Achterhoekers: waarschijnlijk 
scoren ze allemaal net zo hoog op de 
chauvinismeladder als Brabanders.  

Toch is er een opvallend verschil. Klei en löss 
staan bijna garant voor een gulle oogst. Nee, 
dan de Brabantse zandgrond. Zo schraal als je 
lippen in de snijdende winterwind. Brabantse 
keuterboeren oogstten in het verleden nét te 
veel om niet om te komen van de honger. Het 
leven was hard. Als het elders beter boeren was, 
waarom pakten de Brabanders dan niet mas-
saal hun biezen? Waarom bleven ze plakken?

Ik moet u het antwoord schuldig blijven. Ik weet 
het ook niet. Wat ik wél weet: er is iets wat ons 
bindt en hier houdt. Een gevoel van verbonden-
heid. En het inspireerde zangers die trots zijn op 
hun provincie en op hun dialect. Luister maar 
eens naar ‘Brabant’ van Guus Meeuwis en naar 
‘Hier heur ik thuis’ van Gerard van Maasakkers. 

Niet alleen sommige mensen horen hier thuis, 
ook sommige bomen. Wellicht kent u het ver-
schil tussen bomen van elders (‘exoten’) en 
bomen van hier (inheemse soorten). Maar ook 
tussen die inheemse soorten zitten weer ver-
schillen. Neem de eik. Niet de Amerikaanse 
natuurlijke; dat is een exoot. Nee, de zomereik, 
de Quercus robur. Die komt zo’n beetje in heel 
Europa voor. Toch zit er verschil tussen een eik 
die van oorsprong van hier is, kortom een au-
tochtone eik, of een eik die zijn oorsprong had 
in Noord-Duitsland en Italië. Hun DNA is anders. 

Wat blijkt? Een autochtone eik, een eik die van 
oudsher hier voorkwam, slaat hier beter aan. 
We hebben het door schade en schande zelf 
ondervonden. Ieder jaar worden op onze be-
graafplaats herinneringsbomen geplant, veelal 
rond de kerstdagen. Dat is een prima moment 
om te planten en we kiezen altijd uit inheemse 
boomsoorten. Toch sloegen die vaak niet aan. 
Nu weten we waarom: het materiaal was niet 
autochtoon. Als zo’n boom binnen drie jaar 
doodgaat, wordt hij op onze kosten vervangen. 
Dat liep stilletjes toch in de papieren. 

Daarom zijn we onlangs een kwekerij gestart, 
nabij de parkeerplaats. We hebben er 150 au-
tochtone eiken, lindes en esdoorns geplant van 
ongeveer 1,2 meter hoog. We vertroetelen ze 
met compost en mulch en beschermen ze met 
een koker tegen vraat door reeën Na drie jaar 
zijn ze ongeveer 2 meter: lang en sterk genoeg 
om als herinneringsboom te worden uitgeplant. 
Wie een herinneringsboom wil, kan voortaan 
zien hoe de bomen er uitzien met het blad eraan 
en de boom van zijn/haar keuze reserveren. Het 
autochtone plantmateriaal heeft nog veel meer 
voordelen maar daar over een volgende keer.

Brabander en bomen, beide verbonden met het 
Brabantse land. Best frappant, die band. 

Van hier zijn

Ontmoetingen op Landgoed ‘De Utrecht’
door Joyce Sengers - oprichter natuurbegraafplaats

COLUMN

De Scheidijk 1 • 5085 NR Esbeek • 013 203 2175 • www.nbpu.nl

Wekelijkse Rondleiding - Iedere donderdag  - 11 uur

Maandelijkse rondleiding - 1e zondag van de maand - aanvang 14 uur 

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand - Natuur-Doe-Dag

Activiteiten

WESTELBEERS - Iedereen die mee wil 
denken over de toekomst van het beekdal 
van de Kleine Beerze is welkom bij de eer-
ste koff ieochtend in de nieuwe reeks op 15 
maart in de Cultuurboerderij, Voldijnse-
weg 8 in Westelbeers.

Ontmoeting kan het begin zijn van initiatief. 
Monique Leesberg en Ria Bernards openen 
opnieuw de beekdalbrede dialoog met hun 
koff ieochtenden in het Dal van de Kleine 
Beerze. Met de gasten lopen zij vooruit op 
de ontwikkelingen in het Dal van de Kleine 
Beerze, waar nu zo hard aan gewerkt wordt. 
In het beekdal van de Kleine Beerze worden 
de plannen waar decennialang over nage-
dacht is nu in praktijk gebracht. Grote ma-
chines nemen happen uit onze vertrouwde 
omgeving, maar wat krijgen we ervoor terug? 
Bewoners en ondernemers gaan dat niet af-
wachten, maar willen inspelen op het nieuwe 
beekdalpanorama.

Iedereen ziet en voelt dat niet alleen in het 
Beerzedal, maar in de hele wereld grote tran-
sities over ons heenkomen of we willen of 

niet. Hoe kunnen we in onze eigen leefom-
geving meebewegen, juist nu er zo ingrijpend 
aan ons Beerzedal wordt gesleuteld? Echte 
veranderkracht komt altijd van onderen af. 
Velen hebben goede ideeën en werken daar 
al hard aan. Nieuw initiatief wordt zichtbaar 
in de dorpsharten van de Beerzen, op de 
Spekdonken, de dorpsmoestuin in Vessem, 
rondom Hoogeloon, op de Panberg. Waar 
halen ondernemers hun energie vandaan, 
waar richten zij zich op? Maar ook: hoe gaat 
ons Kleine Beerzedal er uitzien, waar zit de 
kwaliteit, wie willen we hier uitnodigen en 
wat willen wij bieden, maar ook wat willen we 
niet? De grote vraag is wat hebben we nodig 
om verder te komen?

Waar we ideeën en plannen delen kan een 
broedplaats voor samenwerking ontstaan. 
Denk je mee? Laten we dan beginnen met 
koff ie bij de familie Pasmans op dinsdag 
15 maart, om 10.00 uur. Aanmelden voor 
8 maart: deelname@brabantsekempen.eu. 
Meer info: www.levendebeerze.nl , https://
www.facebook.com/LevedeKleineBeerze en 
het boek ‘Leve de Kleine Beerze!’

Kleine Beerze koffi  eochtenden
Nieuw initiatief in het Kleine Beerzedal

Het nieuwe beekprofiel (foto: R. Bernards)

INFORMATIEF

In Memoriam

Jan Hoskens is overleden

De Bladella-vlag hangt weer halfstok. Deze keer voor 
het trouwe lid Jan Hoskens die op woensdag 23 februari, 
82 jaar oud, is gestorven.

De lieve vader van Eric, Anita en Petra is niet meer. De laat-
ste jaren van zijn leven waren niet gemakkelijk. Achttien jaar 
geleden al overleed zijn vrouw Hannie. Twee jaar geleden 
werd longkanker geconstateerd. Door behandeling kon hij 
nog een tijd verder. Na een gebroken heup was hij meer aan 
de scootmobiel gebonden. Hij legde daarmee nog heel wat 
kilometers af. Zijn hobby bleef biljarten. 

Bij Bladella is Jan bekend als een heel rustige voetballer. In de jaren ’70 speelde hij als 
rechtsback in Bladella 3, ook wel in het vierde. Jan was wat je noemt een stille genieter, 
hij was er graag bij maar ging ook vaak zijn eigen weg. In de 
tijd na zijn actieve voetbalperiode kwam hij niet dikwijls meer 
op het sportpark. Maar hij bleef wel lid van de voetbalclub. 
Hij had zich al aangemeld in 1952 en zou dus dit jaar 2022 
gehuldigd worden voor zijn zeventigjarig jubileum. Dat heeft 
hij dus niet mogen meemaken. Jammer.

Bladella wenst de familie en vrienden veel sterkte bij het 
verlies van hun vriend, hun lieve (schoon)vader en hun trotse 
opa.

REGIO - Ben je alleen en wil je op zondag 
gezellig samen iets ondernemen? Daar is 
onze vereniging voor en wij zijn op zoek 
naar nieuwe leden.

Wij zijn een vereniging uit de regio rondom de 
Acht Zaligheden. Wij organiseren (meestal) 
op zondag activiteiten die bestaan uit wan-
delen, fietsen, picknicken, museumbezoek, 

bowlen, kegelen enz. Na een stop vanwege 
corona is onze eerste activiteit: wandelen op 
13 maart rondom Ten Vorsel in Bladel.

Heb je interesse? Kijk dan op onze website of 
bel voor meer informatie 06-14572438 of  06-
41547996.

www. alleenstaandendekempen.nl

Contactgroep de Kempen voor alleenstaanden
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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

Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Er wordt 
niet stilgezeten bij 
De Kloostertuin 
in Hapert. Uiter-
aard zijn de voor-
bereidingen naar 
de nieuwe MFA 
in volle gang. Be-
stuurslid en wijk-
zuster Carol Iding 

praat PC55 bij over wat er allemaal staat te 
gebeuren en hoe er naar de toekomst ge-
keken wordt. Een nieuwe naam en nieuwe 
activiteiten staan op het programma.

Nieuwe naam
Er staat de bestuursleden een spannende 
tijd te wachten. “Vooral een drukke tijd”, lacht 
Carol. “Dat geeft niet, het is heerlijk om iets te 
kunnen doen voor onze ouderen. Waar zal ik 
beginnen? O, natuurlijk met de nieuwe naam. 
Vanaf de dag van de verhuizing zijn wij niet 
meer Stichting Steunpunt de Kloostertuin 
maar Stichting Seniorensteunpunt d’Ouwe 
Pastorie. We houden de traditie in ere dat we 
ons vernoemen naar de plek waar we zitten. 
We hebben ontzettend veel zin in de verhui-
zing omdat het allemaal nieuwe kansen met 
zich meebrengt. En kansen moet je grijpen, 
vinden wij.”

Tweede dagopvang 
Ergens in maart gaat een tweede groep 
starten bij de dagopvang. “Al drie jaar orga-
niseren we dagopvang D’r Tussenuit’ in de 
Kloostertuin en er bleek zoveel behoefte aan 

te zijn dat we een tweede groep kunnen gaan 
opstarten. Naast de woensdag, is er nu ook 
een groep op vrijdag. Tussen 10 en 15 uur zijn 
onze gasten welkom voor activiteiten, samen 
eten, gezelligheid en vooral heel veel buurten. 
Opgeven voor de dagopvang is noodzakelijk 
en kan altijd via mij. Op donderdag ben ik 
altijd in De Kloostertuin en dan ga ik graag 
het gesprek aan over mogelijke deelname. 
Ik nodig overigens mannen van harte uit om 
zich aan te melden; we hebben nu één man in 
de groep en die zou graag gezelschap willen.”

Mantelzorgcafé
Op 7 maart begint de eerste bijeenkomst van 
het maandelijks Mantelzorgcafé in Hapert. 
Carol: “Uit een mini-onderzoek is gebleken 
dat de belasting bij mantelzorgers groot is 
en dat er behoefte is aan een plek waar je 
terecht kunt voor informatie, lotgenotencon-
tact en ondersteuning. Samen met Lonneke 
Konings van de Zorgboerderij de Ganzestart, 
Eva Delissen, mantelzorgondersteuner van 
de gemeente en Marjo Leijten hebben we 
het Mantelzorgcafé opgericht. Het café is be-
doeld voor iedere mantelzorger die binding 
heeft met Hapert. Hoe we de avonden gaan 
invullen, is nog helemaal open. We kunnen 
lezingen organiseren over onderwerpen die 
de bezoekers aangeven. We kunnen ervoor 
kiezen gewoon een praatje te maken met 
elkaar of we gaan iets anders doen maar één 
ding staat voorop: we zijn er voor de mantel-
zorger.”

Aanmelden voor het Mantelzorgcafé kan 
door een mailtje te sturen naar het adres 
info@kloostertuin-hapert.nl.

Nieuws uit De Kloostertuin
Steunpunt is volop in beweging, 
ten behoeve van het welzijn van ouderen

KINDEROPVANG 
aangeboden in

Bergeijk, Eersel, Vessem, 
Bladel, Veldhoven, Reusel

 
Tel. 06-54311828 

www.happygastouderbureau.nl

Ontdek 
onze 

nieuwe
voorjaars
collectie

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

nieuwenieuwe
voorjaarsvoorjaarsvoorjaarsvoorjaarsvoorjaars
collectiecollectiecollectiecollectiecollectiecollectie

voorjaars
collectie

voorjaarsvoorjaars
collectie

voorjaars

Beeldende therapie voor kinderen en jongeren 
Communiceren zonder woorden

Gezondheidscentrum ’t Oude Klooster
Beeldende Therapie
Praktijk Anita van den Brand

Burgemeester Van Houdtplein 22H
5531 GN Bladel

E-mail: info@praktijkanitavandenbrand.com

Door uiteenlopende redenen kunnen kinderen en jongeren zich niet fijn voelen, wanneer 
ze iets vervelends hebben meegemaakt, een verlieservaring hebben of ze zijn gespannen, 
faalangstig, hebben weinig zelfvertrouwen of kunnen moeilijk contact maken met anderen. 

Als ze er moeilijk over durven of kunnen praten kan beeldende therapie helpen om dit een 
plekje te geven of hiermee om te leren gaan. Doe-activiteiten zijn daarnaast veel aantrek-
kelijker voor de jeugd en verhogen de motivatie. Je hoeft hiervoor niet creatief te zijn, het 
doel is niet iets moois te maken. 

Een verwijzing van de huisarts is niet nodig. Bent u aanvullend verzekerd, dan wordt de 
therapie waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk vergoedt. 

Kijk voor meer informatie op de website 

www.praktijkanitavandenbrand.com 

Markt 4, Hapert
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St� nko� n Engels
  Dat kan op een tegeltje

HAPERT - Iedere ver-
eniging kent een bij-
zondere onderschei-
ding die ze jaarlijks 
als blijk van grote 
waardering toekent 
aan een persoon die 
zich, vaak langdurig, 
intensief heeft inge-
zet voor de vereni-
ging. Zo ook bij car-
navalsvereniging de 
Pintewippers. 

Om de vele activiteiten elk jaar weer te kun-
nen organiseren doet cv de Pintewippers een 
beroep op vele vrijwilligers. Gelukkig zijn vele 
leden van de vereniging, vaak al vele jaren, 
bereid om daarvoor hun handen belangeloos 
uit de mouwen te steken. Het is al vanaf 1985 
een traditie dat de Pintewippers op zaterdag-
avond tijdens carnaval aan één lid de Hoog-
ste Onderscheiding van Verdiensten toekent 
als dank voor zijn of haar vele verdiensten 
voor de vereniging. Zo ook afgelopen zater-
dag 26 februari. Dit jaar viel deze bijzondere 
eer te beurt aan Theo Linschoten. 

In een periode waarin het, zeker ook voor 
een carnavalsvereniging, erg lastig is om als 
vereniging zichtbaar te blijven, alternatieve 
activiteiten te organiseren en een doorstart 
te maken, is de niet aflatende inzet van vrij-
willigers van cruciaal belang en Theo is daar 
een groot voorbeeld van.

Theo is al 25 jaar lid van de Pintewippers 
en 9 jaar daarvan, gedurende de periode 
2012-2021, was hij een zeer actief lid van het 

bestuur. Gedurende deze periode vervulde 
hij zowel de functie van penningmeester en 
secretaris en leverde hij een belangrijke rol in 
de doorontwikkeling van de vereniging. Theo 
had als bestuurslid altijd erg veel zorg en 
aandacht voor de kwaliteit en de uitstraling 
van de vereniging, naar alles en iedereen en 
bij iedere activiteit. Zijn jaarverslag was daar 
ieder jaar weer een sprekend voorbeeld van. 
Ook leverde hij jaarlijks een actieve bijdrage 
in de totstandkoming van clubblad ‘t Pinte-
wipperke en de carnavalsgids.

Daarnaast is Theo al vanaf 2011 zeer gedre-
ven lid van de commissie KempenOptocht 
en daarvoor constant in de weer om ener-
zijds het evenement, op basis van een toe-
komstvisie, verder door te ontwikkelen en 
anderzijds het contact met de deelnemers 
te intensiveren. Eveneens is Theo gedurende 
deze periode zeer nadrukkelijk betrokken bij 
de organisatie van de jaarlijkse Boerenmèrt. 
Ook hierbij is de gedrevenheid van Theo op-
merkelijk en zeer waardevol; met visie, de 
zorg voor kwaliteit en met veel aandacht voor 
de deelnemers. 

Gelukkig heeft Theo aangegeven dat hij zowel 
bij de KempenOptocht als bij de Boerenmèrt 
op deze wijze actief wil blijven en dat de 
vereniging voor ondersteuning en hand- en 
spandiensten bij hem kan blijven aankloppen. 

Kortom, Theo was, is en blijft een vrijwilliger 
waarvan een vereniging er altijd meer kan 
gebruiken en aan wie ze hun grote waarde-
ring in de vorm van het toekennen van de 
Hoogste Onderscheiding maar al te graag wil 
tonen.

Hoogste Onderscheiding 
van Verdiensten 2022 voor 
Theo LinschotenEERSEL - Na twee keer te zijn uitgesteld 

is het deze maand eindelijk zover. Deze 
maand speelt CUE! Theater haar eerste 
musicalvoorstelling: ‘Stilte’. 

In het midden van de coronapandemie en 
bijbehorende lockdown lagen alle initiatie-
ven rondom theater stil. Voor de theaterlief-
hebbers in de Kempen was er maar weinig te 
doen. In deze tijd is CUE! Theater opgericht, 
een nieuwe musicalvereniging voor amateur-
spelers in de Kempen. Een groep enthousi-
aste spelers ging de afgelopen maanden aan 
de slag met een script, repeteren van scènes 
en instuderen van maar liefs 22 prachtige 
nummers. Het resultaat van hun harde werk 
is eind deze maand te bewonderen in De 
Muzenval in Eersel.

“Sommige mensen verlangen ernaar. An-
deren zouden willen dat ze de stilte konden 
doorbreken.” Dat is de hoofdboodschap van 
de musical ‘Stilte’. De voorstelling vertelt het 
verhaal van een 17-jarige Lotte Janssen die 
lijdt aan extreme sociale angsten. Haar wan-
hopige verlangen naar acceptatie leidt haar 
door een serie van onvoorziene gebeurtenis-
sen in een web van leugens waar zij niet meer 
uit lijkt te komen. 

Vivian de Laat uit Hapert speelt een klasge-
noot van Lotte: “Claire Dijkstra is een tiener-
meisje van 16 jaar. Ze zit op de middelbare 
school en speelt daar in de jazzband.” Vivian 
is pas later bij de groep erbij gekomen. Toen 
de voorstellingen in november niet door kon-
den gaan, doordat de hoofdrolspeler zijn kaak 
gebroken had, werd snel een andere oplos-
sing gezocht. Zijn rol werd omgeschreven 
naar een vrouwelijke variant, er vond een 
verschuiving plaats in de cast en toen kwam 
er dus een plekje vrij. Vivian vertelt daarover: 

“Toen werd ik gebeld. Mijn moeder speelde 
al mee en kreeg de vraag of ik misschien in 
het stuk haar dochter Claire zou willen spe-
len. Mijn moeder antwoordde meteen: ‘Dat 
hoef ik niet eens te vragen’. Ik vind het een 
leuke rol, maar ook wel lastig om hem goed 
neer te zetten. Ik heb wél echt leuke liedjes.” 
Vivian is over het algemeen onder de indruk 
van de muziek van de voorstelling: “De mu-
ziek is gewoon heel mooi. Er zitten nummers 
in die heel optimistisch zijn, waardoor je je 
goed gaat voelen. Ik vind het wel een musi-
cal die je gezien moet hebben, omdat het wel 
heftig is, maar toch uiteindelijk alles op een 
goede manier terecht komt.”

De komende weken moet er nog wel wat 
gebeuren. “Ik ben er later bij gekomen, dus 
iedereen kende het al”, vertelt Vivian nerveus. 
“We gaan nog een aantal keer doorlopen. En 
thuis door de huiskamer schreeuwen. Fijn dat 
mijn moeder ook mijn moeder speelt, want 
zo heb ik ook iemand mee te kunnen oefe-
nen. Verder ga ik er echt naar uitkijken. Door 
corona hebben we al een tijdje niet meer op 
het podium gestaan, dus dan is het ook wel 
echt heel leuk dat we weer mogen.”

‘Stilte’ is een indringende voorstelling die vele 
moderne, maatschappelijke thema’s raakt. 
Hoe kun je eenzaamheid overwinnen en de 
kans grijpen om gehoord te worden in een 
wereld die wordt gedomineerd door social 
media? Een belangrijk thema dat in tijden van 
corona herkenbaarder is dan ooit. 

De musical ‘Stilte’ is op vrijdag 18 en zaterdag 
19 maart, om 20.00 uur, te zien in De Muzen-
val, Dijk 7 in Eersel. Kaarten zijn voor € 11,- te 
verkrijgen via 

www.muzenval.nl

Musicalvoorstelling ‘Stilte’ te zien 
op 18 en 19 maart in De Muzenval
Gespeeld door amateurspelers van CUE! Theater
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stemElke teltKijk op www.bladel.nl/verkiezingen
of op  elkestemtelt.nl

Meer informatie?
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U krijgt een stempas
Uiterlijk woensdag 2 maart ontvangt u 

ontvangen of bent u uw stempas kwijt? 
Vraag dan uiterlijk vrijdag 11 maart 17.00 
uur een nieuwe aan bij de gemeente. 

U kiest een kandidaat
Bedenk voordat u gaat stemmen op welke 
kandidaat u wilt stemmen. U ontvangt 
thuis een overzicht met alle kandidaten 
waarop u kunt stemmen.

U gaat naar het stemlokaal  
Neem uw stempas en identiteitsbewijs 
mee. Dat kan een paspoort, rijbewijs, 
identiteitskaart of verblijfsdocument zijn. 
Deze mag niet langer dan vijf jaar 
verlopen zijn.

Kunt u niet zelf naar het 
stemlokaal komen?  
Dan kan iemand anders voor u gaan 
stemmen. Vul de achterkant van uw 
stempas in. Geef uw stempas en een kopie 
van uw identiteitsbewijs mee aan de 
kiezer die voor u gaat stemmen.

In het stemlokaal
Op het stembureau levert u uw 
stempas in. Laat ook uw identiteitsbewijs 
zien aan het stembureaulid.

U krijgt een stembiljet
Op het stembiljet staan alle lijsten 
(politieke partijen) die meedoen aan
de verkiezing in de gemeente. Ook staan 
hierop alle kandidaten op wie u kunt 
stemmen. 

In het stemhokje
Met het stembiljet en een rood potlood 
gaat u een stemhokje in. Dat doet u 

gesteldheid hulp nodig bij het stemmen? 
Dan mag er iemand mee om u te helpen.

U kleurt één vakje rood
Kleur het rondje in voor de naam van 
de persoon op wie u wilt stemmen. 
U kunt het stembiljet ook leeg laten. 
Dat heet blanco stemmen.

Lever uw stembiljet in

uw stem uitgebracht. Woensdagavond 
16 maart vanaf 21.00 uur worden de 
stemmen geteld. De uitslag vindt u op 
de website van de gemeente.

Stemmen: hoe werkt dat? 
Op woensdag 16 maart zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Op maandag 14 en dinsdag 15 maart zijn in 
onze gemeente een aantal stemlokalen al open. Kijk op www.bladel.nl/verkiezingen of in de tabel 
welke stemlokalen dat zijn. De stemlokalen zijn open van 7.30-21.00 uur.

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

Gemeenteraadsverkiezingen op 14, 15 en 16 maart
De gemeenteraadsverkiezingen staan voor de deur! Op 
14, 15 en 16 maart 2022 kunnen alle inwoners boven 
de 18 jaar hun stem uitbrengen. De gemeenteraad staat 
aan het hoofd van de gemeente. De Bladelse raad 
bestaat uit 19 raadsleden en wordt eens in de vier jaar 
bij verkiezingen rechtstreeks door de inwoners gekozen. 
Bij de komende verkiezingen doen zes partijen mee aan 
de gemeenteraadsverkiezingen:
• CDA    • PRO5
• Bladel Transparant (BT)  • VVD
• VHP    • D66

Waar stemmen?
Verspreid door de gemeente zijn er verschillende 
stemlokalen ingericht. De stembureaus zijn 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.

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.

Coronamaatregelen tijdens de verkiezingen
Tijdens de verkiezingen worden er in het stemlokaal 
enkele maatregelen genomen tegen het coronavirus. 
Het ziet ernaar uit dat momenteel de volgende 
coronaregels gelden:
•  Heeft u klachten die passen bij het coronavirus? Blijf 

thuis en laat u direct testen. Een andere kiezer kan 
voor u gaan stemmen. Dat kan door de achterkant 
van uw stempas in te vullen. Geef uw stempas en een 
kopie van uw identiteitsbewijs mee aan de kiezer die 
voor u gaat stemmen.

•  Het stemlokaal wordt zo ingericht dat het mogelijk is 
voor kiezers om afstand van elkaar te houden.

•  Stembureauleden aan wie u uw stempas afgeeft, het 
ID-bewijs toont en van wie u een stembiljet en 
potlood krijgt, zitten achter een kuchscherm.

•  Bij de ingang van het stemlokaal kunt u uw handen 
desinfecteren.

• Iedereen ontvangt een nieuw potlood.
•  Stemhokjes en andere contactpunten (deurklinken, 

deurposten, etc.) worden regelmatig schoongemaakt.

Stemmen bij volmacht: iemand anders gaat voor 
u stemmen 
Bent u op de dag van de stemming 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 

Op wie stemmen?
In totaal doen 139 kandidaten mee aan de 
gemeenteraadsverkiezingen. Het stembiljet met alle 
kandidaat-raadsleden wordt per post naar iedere kiezer 
toegestuurd. Kandidaat-raadsleden doen mee namens 
een politieke partij. Iedere politieke partij heeft een 
verkiezingsprogramma. De verkiezingsprogramma’s 
zijn te vinden op www.bladel.nl/verkiezingen of op de 
websites van de partijen.  

Op de volgende pagina hebben de politieke partijen hun 
standpunt op zes stellingen gegeven, zodat u ze op die 
stellingen al kunt vergelijken.

Lijsttrekkersdebat op 9 maart
Bent u benieuwd naar de lijsttrekkers van de partijen? Zij 
gaan op woensdag 9 maart 2022 met elkaar in debat 
tijdens het verkiezingsdebat. Het verkiezingsdebat is van 
19.30 tot 21.00 uur en vindt plaats in 
gemeenschapshuis Den Herd te Bladel. Iedereen is van 
harte welkom om daarbij aanwezig te zijn. Daarnaast 
wordt het verkiezingsdebat ook rechtstreeks 
uitgezonden via KempenTV. 

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

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 de stemming zelf. De kiezer 
die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een 
geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter tonen. 

> Informatie voor de inwoners van de gemeente Bladel
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Stelling: Verkeer: De verkeersontsluiting van en de doorstroming door de vijf kernen moet veilig en toekomstbestendig worden ingevuld.

Verkiezingsnieuws: Bladelse politieke partijen vergelijken
Bent u al zeker in uw stem, twijfelt u nog, of heeft u geen idee hoe te stemmen? De Bladelse politieke partijen geven hun standpunt op zes stellingen. 

Om sluipverkeer door de kernen te voorkomen moet de 
N284 zo snel mogelijk worden aangepakt. Betere 
doorstroming op de provinciale weg zorgt voor minder 
sluipverkeer. Daarnaast moet het voor fietsers 
aantrekkelijker worden: veilige (snel)fietspaden naar 
school en bedrijventerreinen.
Het Openbaar Vervoer richting Eindhoven en Tilburg 
moet ook een beter alternatief voor de auto worden.

Davy Jansen (1): “Bladel Transparant is voor het versneld 
realiseren van betere mobiliteit waarbij de herinrichting 
van de provinciale weg N284 prioriteit heeft. Hierbij 
moet het kruispunt bij Van Mossel voor zowel 
voetgangers, fietsers als voor het overig verkeer veilig 
worden ingericht. Daarnaast is het van belang dat 
sluipverkeer in de kern van Netersel, Hoogeloon en 
Casteren sterk wordt teruggebracht.” 

Verkeersveiligheid is letterlijk ‘van levensbelang’. In onze 
gemeente zijn diverse gevaarlijke situaties. Zowel binnen 
de kernen als buiten de bebouwde kommen. De meest 
gevaarlijke situatie is het kruispunt bij Van Mossel aan de 
N284. We moeten de herinrichting van de N284 
aangrijpen om die gevaarlijke situatie op te lossen. In de 
nieuwe Verkeersvisie wordt aandacht besteed aan 
sluipverkeer door de kernen, hoge snelheden op de 
60-km wegen en het oplossen van gevaarlijke kruisingen.

Ja! Met een eigen grondpositie kan de gemeente beter 
sturen op betaalbare woningen voor starters en kleine 
huishoudens. Tegelijkertijd moeten er in de bestaande 
wijken voldoende woningen voor senioren komen. Door 
grond aan de randen van onze kernen aan te kopen 
hoeven we in de dorpskern niet alles vol te bouwen. Zo 
behouden we voldoende groen in onze dorpen. Nieuwe 
woningen moeten zoveel mogelijk bij eigen inwoners 
terecht komen. Daarom willen we ook graag kansen 
bieden aan bouwen met CPO.

Niels van der Heijden (6): “Gemeente Bladel dient 
actiever gronden aan te kopen om sneller woningbouw 
te realiseren. Er moeten vooral betaalbare sociale 
koopwoningen voor starters en senioren gebouwd 
worden in plaats van alleen huurwoningen. Hierbij 
spelen uitbreidingslocaties, CPO-ontwikkelingen en 
wijk-herinrichtingsplannen een belangrijke rol.”

De vraag naar woningen is in alle segmenten ongekend 
groot: starters, senioren, doorstromers kijken hoopvol uit 
naar meer woningen. Actief grond aankopen om te 
bouwen is een middel dat daarvoor ingezet kan worden. 
CPO-projecten, samenwerken met Woningstichting De 
Zaligheden en efficiënt omgaan met de bestaande 
voorraad draagt ook bij aan meer woningen. Naast de 
vraag hoeveel we willen bouwen, moeten we ook 
aandacht hebben voor de vraag waar we persé niet 
willen bouwen.

Stelling: Wonen: De gemeente Bladel moet actief grond aankopen en deze gefaseerd uitgeven.

Eens. We richten wegen, voet- en fietspaden zo in dat 
veiligheid voorop staat en iedereen wordt uitgenodigd 
om wat vaker de fiets te pakken. Voor het dorp Hapert is 
snel een verkeersplan noodzakelijk, omdat er grote 
ontwikkelingen gaande zijn. Hoe weggebruikers in de 
toekomst door het dorp bewegen moet in goed overleg 
met ondernemers en inwoners van Hapert worden 
bepaald. Daarnaast willen we dat 60-km wegen worden 
aangepakt zodat auto’s niet te hard rijden.

Eens. Komende jaren is er werk aan de winkel. Als VVD 
Bladel zien we dan ook graag dat er werk met werk 
gemaakt wordt. We willen dat overlast beperkt wordt bij 
de werkzaamheden. We zetten dan ook in op het 
ontlasten van de N284 en willen zeker, tot dat deze 
opnieuw is ingericht, dat de afrit bij Reusel open blijft 
om de gemeente Bladel te ontlasten. We zorgen dat 
voordat de N284 op de schop gaat de “Bladelse” wegen 
duurzaam en veilig zijn ingericht. Waarbij vrachtverkeer 
ontmoedigd moet worden.

Vanzelfsprekend. D66 wil inzetten op het ontzien van de 
kleinere kernen van sluipverkeer. Dit vraagt om inzet om 
de doorstroming van de hoofdwegen te verbeteren 
zodat automobilisten ontmoedigd worden om 
sluiproutes te gebruiken. Dit betekent ook dat de 
verkeersveiligheid voor andere weggebruikers verbeterd 
wordt. Ook wil D66 inzetten op veilige (snel)fietsroutes 
tussen en in de dorpen.

www.cda.nl/bladel www.vrijehapertsepartij.nl www.pro5.nu www.d66.nl/bladel 

Eens. Het aankopen van bouwgronden is de 
belangrijkste eerste stap om de woningmarkt weer op 
gang te krijgen. Het is belangrijk dat we voor het 
inrichten van die locaties ook gebruik maken van 
moderne mogelijkheden. Wij ondersteunen de komst 
van Tiny Houses, (tijdelijke) Flexwoningen en ecowijken. 
Om deze woningen ook betaalbaar te houden voor 
volgende generaties, moet de gemeente de 
Koopgarantregeling gebruiken.  

Ja. Echter, deze moet niet gefaseerd uitgegeven worden. 
De tijd om te bouwen is NU! Niet over een paar jaar. 
Geef duidelijke duurzame kaders mee in aan-
bestedingen van ontwikkelaars: gebruik bouwcapaciteit 
en betrek omwonenden. We willen dat er gebouwd kan 
worden voor alle doelgroepen, naast starters en sociale 
woningbouw moet er ruimte zijn voor seniorenbouw, 
wat de doorstroom bevordert. Om de leefbaarheid voor 
iedereen te optimaliseren, pleiten wij voor ruimte en 
groen in woningprojecten.

D66 onderschrijft een actieve grondpolitiek. Dit bete-
kent dat de gemeente actief inzet op het verwerven van 
grond en zo ook de regie kan houden op woning-
bouwontwikkelingen de komende jaren. D66 heeft 
hierbij een voorkeur voor initiatieven uit de samen-
leving. Op deze manier wordt tevens voorkomen dat 
projectontwikkelaars de dienst uitmaken en nog meer 
vermogen vergaren over de rug van starters en andere 
woningzoekenden.

Stelling: Duurzaamheid: De gemeente Bladel doet genoeg voor de energietransitie.

Stelling: Economie: Om ondernemerschap en innovatie een stevige impuls te geven is herijking van de strategische koers voor Bladel essentieel.

Stelling: Zorg: We willen een ontmoetingsplek met al het sociale aanbod waar je zonder verwijzing of afspraak terecht kan voor ondersteuning.

Stelling: Veiligheid: Om de overlast en het onveiligheidsgevoel in Bladel te verminderen moet de gemeente meer investeren in handhaving en toezicht.

Er moet nog een tandje bij. Met de huidige inspannin-
gen neemt de uitstoot van CO2 onvoldoende af. Iedereen 
moet een steentje bijdragen. Daarom willen we breed 
inzetten op verschillende maatregelen voor particulieren 
en bedrijven. Energie besparen door isoleren heeft 
prioriteit. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld 
geven door gemeentelijke gebouwen energieneutraal te 
maken. Ook willen we onderzoek naar het gebruik van 
groene waterstof in onze gemeente ondersteunen.

Paul Wouters (2): “Bladel Transparant vindt dat gemeente 
Bladel goed op weg is. Bladel Transparant gaat evenwel 
voor realisme. Wij willen grote slagen maken, maar niet 
ten koste van alles. Zo koppelen we niet blindelings 
vervroegd het gas af, maar moeten we kijken naar 
logische momenten en (financiele) haalbaarheid. Bladel 
Transparant wil dat de gemeente een actieve rol speelt in 
het stimuleren en ondersteunen van ondernemers en 
inwoners om de energietransitie te laten slagen.” 

De afgelopen periode is in onze gemeente al flink ingezet 
op de transitie. Met subsidiemaatregelen is een 
aanzienlijke schaalsprong bereikt. Ook de komende jaren 
moet onze gemeente samen met inwoners en bedrijven 
stappen blijven zetten. Goede voorlichting, een geza-
menlijke aanpak en subsidiemaatregelen leiden tot meer 
duurzaamheidswinst. De Regionale Energie Strategie kan 
een boost geven aan de ontwik-keling naar meer 
duurzaam energiegebruik. 

Oneens. De gemeente moet een vliegwielfunctie hebben 
in de energietransitie. Daarom moet iedere woning een 
energiescan aangeboden krijgen. Met besparing in 
woningen houden we als gemeente de energierekening 
van inwoners ook betaalbaar. Voor opwekking van 
schone energie denken we aan zonnepanelen op 
geluidswallen en in de berm langs de snelweg.

Nee, maar dat kan ook niet. De capaciteit van wat het 
energienetwerk aankan is al te laag. Er zal eerst 
geïnvesteerd moeten worden in dat netwerk om er voor 
te zorgen dat er genoeg capaciteit is om de duurzaam 
opgewekte energie op te vangen. De VVD zet in op 
zonnepanelen op daken en niet in wind- en zonne-
energie in onze groene buitenruimte! We ver-
eenvoudigen procedures om zonnepanelen en laadpalen 
te plaatsen!

Deze stelling daagt uit. De gemeente kan niet genoeg 
doen om de energietransitie te bevorderen. De laatste 
vier jaar zijn er nagenoeg geen stappen gezet die het 
verschil maken. De urgentie neemt toe en we moeten 
werk maken van energieopwekking, maar ook om 
alternatieven voor gas te vinden die toepasbaar in onze 
gemeente en betaalbaar zijn. Een stem op D66 helpt, 
we hebben een kort lijntje met de verantwoordelijke 
minister.

Voor het CDA blijft Bladel het ‘Economische hart van de 
Kempen’. De onstuimige groei van de economie in Bladel 
en Brainport biedt kansen. Wij willen graag dat iedere 
inwoner hieraan kan meedoen en er van kan profiteren. 
Om de economische groei in goede banen te leiden 
moeten we inderdaad onze visie herijken: waar is ruimte 
voor bedrijven en woningen? Hoe regelen we de 
bereikbaarheid? Maar ook: houden we groene 
buitenruimte, landbouw en natuur? De gemeenteraad 
moet hiermee snel aan de slag.

Niek Panjoel (4): “Gemeente Bladel is economisch erg 
sterk. We willen echter een strategische koers vaststellen 
waarin we een belangrijke deelregio blijven van de 
Brainportregio. Hierin moeten we belangrijke acties 
vastleggen om de bedrijventerreinen te vitaliseren, meer 
aandacht te hebben voor de arbeidsmarkt, personeel en 
het techniekonderwijs. Daarnaast moet er meer ruimte 
en ontwikkeling komen voor recreatiebedrijven die 
belangrijke dragers zijn van de lokale economie.”

Onze gemeente wordt voortdurend gevraagd om in te 
spelen op ontwikkelingen. Nu het KBP ‘uitverkocht’ is, 
moeten we uitkijken naar nieuwe kansen. De veran-
derende vraag van de markt moet daarbij leidend zijn. 
Onze gemeente staat daar niet alleen in; afstemmen en 
samenwerken met de Kempen-gemeenten heeft de 
afgelopen 10 jaar meerwaarde gehad. Een Kempenvisie 
voor economie en werkgelegenheid is een pré. Ruimte 
voor bedrijven die door willen ontwikkelen is een 
noodzaak.

Eens, met onze strategische economische koers moeten 
we onze ondernemers uitdagen en faciliteren om in de 
komende jaren de meest duurzame keuzes te maken. 
Zowel voor hun huisvesting als in de bedrijfsvoering. 
Innovatie en doorontwikkeling vinden we belangrijker 
dan schaalvergroting en uitbreiding. Op die manier 
willen we als gemeente een voorloper worden in kwa-
litatief en duurzaam ondernemen.

Dit duurt té lang. Wij willen zo snel mogelijk goede 
faciliteiten voor ondernemers, dus werk aan de winkel in 
lokale kernwinkelgebieden, bedrijventerreinen en op de 
VAB’s in het buitengebied. We starten zo snel mogelijk 
met een uitbreiding van het KBP in onze gemeente! Wij 
zetten in op een gezonde mix van kennisbedrijven, 
industrie, recreatie en landbouw in onze gemeente! We 
faciliteren ondernemers en geven ze de kans om te 
ondernemen! De Posthof moet dit jaar nog ontwikkeld 
worden!

D66 betwijfelt of er op dit moment überhaupt sprake is 
van een strategische koers op dit onderdeel. Als dit al zo 
was geweest dan was bijvoorbeeld eerder ingespeeld op 
het volstromen van het KBP. Voordat we een 2e KBP op 
de rails hebben zijn we 10 jaar verder. D66 ziet kansen 
om de industrieterreinen van Reusel en Bladel met elkaar 
te verbinden en dat kan volgens ons op redelijk korte 
termijn. Kansen pakken; daar gaat het om.

CDA vindt dat zorg en ondersteuning voor iedereen 
toegankelijk moet zijn, met of zonder verwijzing. 
Belangrijk is dat alle inwoners (jong en oud) terecht 
kunnen op een plek die veilig en laagdrempelig is. Een 
plek voor ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen. 
Het is belangrijk dat de gemeentelijke hulpverleners 
aanwezig en makkelijk aanspreekbaar zijn. Zij hebben 
een verbindende rol binnen het sociaal domein. Wij zien 
dit graag o.a. in het gemeenschapshuis aan de Markt en 
in het Hart van Hapert.

Lisa Coolen (3): “Bladel Transparant wil dat het duidelijk 
is waar inwoners terecht kunnen als zij een zorg- of 
wel-zijnsvraag hebben. Goede communicatie is daarbij 
heel erg belangrijk. We willen voorkomen dat mensen 
van het kastje naar de muur worden gestuurd. Daarom 
zetten wij ons in voor een ‘sociaal huis’ met één loket, 
waar onze inwoners door één contactpersoon worden 
geholpen.

”Elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan, elkaar 
vooruit helpen en extra ondersteuning geven is van groot 
belang. Voor jong en oud! In alle kernen zijn voor-
zieningen die ruimte geven aan ‘elkaar ontmoeten’. Het 
ondersteunen op gebied van bijvoorbeeld sport- en 
andere culturele voorzieningen maakt ‘het meedoen’ 
makkelijk. Voor inwoners, jong en oud die daarbij extra 
ondersteund moeten worden is er in het ‘sociaal domein’ 
voldoende ruimte. MFA’s in de kernen dragen daar aan 
bij.

Eens, wij willen het huidige Praktijkhuis uitbreiden naar 
een ‘Sociaal Station Bladel’. Al het sociale aanbod van 
de gemeente onder één dak, waar de deur altijd open 
staat en je met je vragen terecht kunt. We denken hierbij 
aan hulp bij geestelijke gezondheid, inburgering van 
nieuwkomers, (kinder)kleding ruilen, eenzaamheid 
bestrijden en nog veel meer. Voor jongeren willen we 
het OverKophuis, waar jeugd  die vast loopt op eigen 
initiatief ondersteuning kan krijgen van ervarings-
deskundigen.

Als iemand hulp nodig heeft, kan men bij de gemeente 
of Kempenplus aankloppen voor hulp. Een bij ieder 
bekend loket voor deze sociale voorzieningen met een 
duidelijk aanspreekpunt voor het hele gezin, welke 
signaleert en oppakt en doorverwijst naar de juiste 
instanties en periodiek monitort of we verbetering zien 
en snel bijstuurt waar nodig. Om mogelijke grote 
problematiek te voorkomen zetten wij in op preventie 
om grotere problemen te voorkomen. 

D66 ondersteunt initiatieven om de toegang tot de zorg 
eenvoudig en laagdrempelig te maken. Ervaringen in 
andere gemeenten tonen aan dat het bieden van een 
ontmoetingsplek waar het sociale aanbod centraal 
wordt aangeboden voor mensen die op zoek zijn naar 
ondersteuning een positief effect heeft. D66 wil graag 
deze discussie in de nieuwe bestuursperiode de 
aandacht geven die het verdient, drempels wegnemen 
voor mensen die op zoek zijn naar zorg verdient 
prioriteit.

Toezicht en handhaving zijn voor het CDA een sluitpost 
bij overlast en onveiligheid. Wij pleiten voor leefbare 
buurten en wijken, waar mensen omzien naar elkaar. Een 
openbare ruimte die jong en oud uitnodigt voor 
ontmoeting, een schone en veilige omgeving moet 
daaraan bijdragen. Dus ondersteunen we ook clubs en 
verenigingen, op mooie sportparken en in goede 
gemeenschapshuizen: zo kan iedereen samen sporten of 
op een zinvolle manier bezig zijn.

Dick Zumker (5): “Bladel Transparant signaleert een 
groeiend probleem met jongerengroepen in de 
gemeente Bladel. Grensoverschrijdend en crimineel 
gedrag worden niet getolereerd en moet aangepakt 
worden. Daarom moeten we inzetten op voorzieningen 
voor de jeugd. We gaan ons hard maken voor meer 
zichtbaarheid van veiligheidsfunctionarissen zoals politie 
en boa’s. We willen in het integraal veiligheidsplan 
keuzes maken als het gaat om waar de prioriteit moet 
liggen voor onze handhavers.”

Het is belangrijk om te weten wat de oorzaak is van 
overlast en het gevoel van onveiligheid bij de inwoners. 
Wat is de invloed van Corona? Waar is de overlast het 
grootst? Samen met bijvoorbeeld de jeugdcoaches, 
onderwijs, politie en handhaving moet grondig ge-
analyseerd worden wat er speelt. Als je daar een goed 
inzicht in hebt, kan er gericht ingezet worden op het 
voorkomen van overlast. Gericht investeren in hand-
having en toezicht heeft dan een hoger rendement en 
beter resultaat.

Eens, om prettig samen te leven is het noodzakelijk om 
toe te zien op de naleving van regels en afspraken die 
voor ons allemaal gelden. Overtreders spreken we aan 
op hun verantwoordelijkheid. Iedereen heeft een 
aandeel in een goed functionerende gemeenschap. 
Jongeren die voor (beginnende) overlast zorgen bieden 
we begeleiding en onderdak om zichzelf positief te 
ontwikkelen. 

We zijn voor preventie en voorlichting om misstanden 
vooraf te tackelen. Maar zodra dit geen effect heeft en 
de veiligheid (gevoel) in het gedrang komt dan dient hier 
op te worden gereageerd. Daarom toezicht en tijdig 
ingrijpen om erger te voorkomen. Handhaving is een 
boete uitschrijven, maar ook aangaan van de dialoog of 
het betrekken van ouders blijkt vaak al voldoende te zijn. 
Echter schuwen we niet om door te pakken. We gaan 
niet ons hoofd buigen voor het niet aangepaste gedrag 
van enkelen.

D66 staat voor preventie in plaats van repressie. In-
vesteren in handhaving en toezicht betekent dat we aan 
de voorkant gefaald hebben. Laten we vooral investeren 
in het voorkomen, dat is beter dan genezen. Bladel is 
landelijk gezien een van de meest veilige gemeenten, nu 
extra investeren is in de ogen van D66 een overdreven 
reactie op incidenten. De burgemeester heeft in de ogen 
van D66 de zaak voldoende in de hand. Dit verdient een 
compliment.
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Stelling: Verkeer: De verkeersontsluiting van en de doorstroming door de vijf kernen moet veilig en toekomstbestendig worden ingevuld.

Verkiezingsnieuws: Bladelse politieke partijen vergelijken
Bent u al zeker in uw stem, twijfelt u nog, of heeft u geen idee hoe te stemmen? De Bladelse politieke partijen geven hun standpunt op zes stellingen. 

Om sluipverkeer door de kernen te voorkomen moet de 
N284 zo snel mogelijk worden aangepakt. Betere 
doorstroming op de provinciale weg zorgt voor minder 
sluipverkeer. Daarnaast moet het voor fietsers 
aantrekkelijker worden: veilige (snel)fietspaden naar 
school en bedrijventerreinen.
Het Openbaar Vervoer richting Eindhoven en Tilburg 
moet ook een beter alternatief voor de auto worden.

Davy Jansen (1): “Bladel Transparant is voor het versneld 
realiseren van betere mobiliteit waarbij de herinrichting 
van de provinciale weg N284 prioriteit heeft. Hierbij 
moet het kruispunt bij Van Mossel voor zowel 
voetgangers, fietsers als voor het overig verkeer veilig 
worden ingericht. Daarnaast is het van belang dat 
sluipverkeer in de kern van Netersel, Hoogeloon en 
Casteren sterk wordt teruggebracht.” 

Verkeersveiligheid is letterlijk ‘van levensbelang’. In onze 
gemeente zijn diverse gevaarlijke situaties. Zowel binnen 
de kernen als buiten de bebouwde kommen. De meest 
gevaarlijke situatie is het kruispunt bij Van Mossel aan de 
N284. We moeten de herinrichting van de N284 
aangrijpen om die gevaarlijke situatie op te lossen. In de 
nieuwe Verkeersvisie wordt aandacht besteed aan 
sluipverkeer door de kernen, hoge snelheden op de 
60-km wegen en het oplossen van gevaarlijke kruisingen.

Ja! Met een eigen grondpositie kan de gemeente beter 
sturen op betaalbare woningen voor starters en kleine 
huishoudens. Tegelijkertijd moeten er in de bestaande 
wijken voldoende woningen voor senioren komen. Door 
grond aan de randen van onze kernen aan te kopen 
hoeven we in de dorpskern niet alles vol te bouwen. Zo 
behouden we voldoende groen in onze dorpen. Nieuwe 
woningen moeten zoveel mogelijk bij eigen inwoners 
terecht komen. Daarom willen we ook graag kansen 
bieden aan bouwen met CPO.

Niels van der Heijden (6): “Gemeente Bladel dient 
actiever gronden aan te kopen om sneller woningbouw 
te realiseren. Er moeten vooral betaalbare sociale 
koopwoningen voor starters en senioren gebouwd 
worden in plaats van alleen huurwoningen. Hierbij 
spelen uitbreidingslocaties, CPO-ontwikkelingen en 
wijk-herinrichtingsplannen een belangrijke rol.”

De vraag naar woningen is in alle segmenten ongekend 
groot: starters, senioren, doorstromers kijken hoopvol uit 
naar meer woningen. Actief grond aankopen om te 
bouwen is een middel dat daarvoor ingezet kan worden. 
CPO-projecten, samenwerken met Woningstichting De 
Zaligheden en efficiënt omgaan met de bestaande 
voorraad draagt ook bij aan meer woningen. Naast de 
vraag hoeveel we willen bouwen, moeten we ook 
aandacht hebben voor de vraag waar we persé niet 
willen bouwen.

Stelling: Wonen: De gemeente Bladel moet actief grond aankopen en deze gefaseerd uitgeven.

Eens. We richten wegen, voet- en fietspaden zo in dat 
veiligheid voorop staat en iedereen wordt uitgenodigd 
om wat vaker de fiets te pakken. Voor het dorp Hapert is 
snel een verkeersplan noodzakelijk, omdat er grote 
ontwikkelingen gaande zijn. Hoe weggebruikers in de 
toekomst door het dorp bewegen moet in goed overleg 
met ondernemers en inwoners van Hapert worden 
bepaald. Daarnaast willen we dat 60-km wegen worden 
aangepakt zodat auto’s niet te hard rijden.

Eens. Komende jaren is er werk aan de winkel. Als VVD 
Bladel zien we dan ook graag dat er werk met werk 
gemaakt wordt. We willen dat overlast beperkt wordt bij 
de werkzaamheden. We zetten dan ook in op het 
ontlasten van de N284 en willen zeker, tot dat deze 
opnieuw is ingericht, dat de afrit bij Reusel open blijft 
om de gemeente Bladel te ontlasten. We zorgen dat 
voordat de N284 op de schop gaat de “Bladelse” wegen 
duurzaam en veilig zijn ingericht. Waarbij vrachtverkeer 
ontmoedigd moet worden.

Vanzelfsprekend. D66 wil inzetten op het ontzien van de 
kleinere kernen van sluipverkeer. Dit vraagt om inzet om 
de doorstroming van de hoofdwegen te verbeteren 
zodat automobilisten ontmoedigd worden om 
sluiproutes te gebruiken. Dit betekent ook dat de 
verkeersveiligheid voor andere weggebruikers verbeterd 
wordt. Ook wil D66 inzetten op veilige (snel)fietsroutes 
tussen en in de dorpen.

www.cda.nl/bladel www.vrijehapertsepartij.nl www.pro5.nu www.d66.nl/bladel 

Eens. Het aankopen van bouwgronden is de 
belangrijkste eerste stap om de woningmarkt weer op 
gang te krijgen. Het is belangrijk dat we voor het 
inrichten van die locaties ook gebruik maken van 
moderne mogelijkheden. Wij ondersteunen de komst 
van Tiny Houses, (tijdelijke) Flexwoningen en ecowijken. 
Om deze woningen ook betaalbaar te houden voor 
volgende generaties, moet de gemeente de 
Koopgarantregeling gebruiken.  

Ja. Echter, deze moet niet gefaseerd uitgegeven worden. 
De tijd om te bouwen is NU! Niet over een paar jaar. 
Geef duidelijke duurzame kaders mee in aan-
bestedingen van ontwikkelaars: gebruik bouwcapaciteit 
en betrek omwonenden. We willen dat er gebouwd kan 
worden voor alle doelgroepen, naast starters en sociale 
woningbouw moet er ruimte zijn voor seniorenbouw, 
wat de doorstroom bevordert. Om de leefbaarheid voor 
iedereen te optimaliseren, pleiten wij voor ruimte en 
groen in woningprojecten.

D66 onderschrijft een actieve grondpolitiek. Dit bete-
kent dat de gemeente actief inzet op het verwerven van 
grond en zo ook de regie kan houden op woning-
bouwontwikkelingen de komende jaren. D66 heeft 
hierbij een voorkeur voor initiatieven uit de samen-
leving. Op deze manier wordt tevens voorkomen dat 
projectontwikkelaars de dienst uitmaken en nog meer 
vermogen vergaren over de rug van starters en andere 
woningzoekenden.

Stelling: Duurzaamheid: De gemeente Bladel doet genoeg voor de energietransitie.

Stelling: Economie: Om ondernemerschap en innovatie een stevige impuls te geven is herijking van de strategische koers voor Bladel essentieel.

Stelling: Zorg: We willen een ontmoetingsplek met al het sociale aanbod waar je zonder verwijzing of afspraak terecht kan voor ondersteuning.

Stelling: Veiligheid: Om de overlast en het onveiligheidsgevoel in Bladel te verminderen moet de gemeente meer investeren in handhaving en toezicht.

Er moet nog een tandje bij. Met de huidige inspannin-
gen neemt de uitstoot van CO2 onvoldoende af. Iedereen 
moet een steentje bijdragen. Daarom willen we breed 
inzetten op verschillende maatregelen voor particulieren 
en bedrijven. Energie besparen door isoleren heeft 
prioriteit. De gemeente moet zelf het goede voorbeeld 
geven door gemeentelijke gebouwen energieneutraal te 
maken. Ook willen we onderzoek naar het gebruik van 
groene waterstof in onze gemeente ondersteunen.

Paul Wouters (2): “Bladel Transparant vindt dat gemeente 
Bladel goed op weg is. Bladel Transparant gaat evenwel 
voor realisme. Wij willen grote slagen maken, maar niet 
ten koste van alles. Zo koppelen we niet blindelings 
vervroegd het gas af, maar moeten we kijken naar 
logische momenten en (financiele) haalbaarheid. Bladel 
Transparant wil dat de gemeente een actieve rol speelt in 
het stimuleren en ondersteunen van ondernemers en 
inwoners om de energietransitie te laten slagen.” 

De afgelopen periode is in onze gemeente al flink ingezet 
op de transitie. Met subsidiemaatregelen is een 
aanzienlijke schaalsprong bereikt. Ook de komende jaren 
moet onze gemeente samen met inwoners en bedrijven 
stappen blijven zetten. Goede voorlichting, een geza-
menlijke aanpak en subsidiemaatregelen leiden tot meer 
duurzaamheidswinst. De Regionale Energie Strategie kan 
een boost geven aan de ontwik-keling naar meer 
duurzaam energiegebruik. 

Oneens. De gemeente moet een vliegwielfunctie hebben 
in de energietransitie. Daarom moet iedere woning een 
energiescan aangeboden krijgen. Met besparing in 
woningen houden we als gemeente de energierekening 
van inwoners ook betaalbaar. Voor opwekking van 
schone energie denken we aan zonnepanelen op 
geluidswallen en in de berm langs de snelweg.

Nee, maar dat kan ook niet. De capaciteit van wat het 
energienetwerk aankan is al te laag. Er zal eerst 
geïnvesteerd moeten worden in dat netwerk om er voor 
te zorgen dat er genoeg capaciteit is om de duurzaam 
opgewekte energie op te vangen. De VVD zet in op 
zonnepanelen op daken en niet in wind- en zonne-
energie in onze groene buitenruimte! We ver-
eenvoudigen procedures om zonnepanelen en laadpalen 
te plaatsen!

Deze stelling daagt uit. De gemeente kan niet genoeg 
doen om de energietransitie te bevorderen. De laatste 
vier jaar zijn er nagenoeg geen stappen gezet die het 
verschil maken. De urgentie neemt toe en we moeten 
werk maken van energieopwekking, maar ook om 
alternatieven voor gas te vinden die toepasbaar in onze 
gemeente en betaalbaar zijn. Een stem op D66 helpt, 
we hebben een kort lijntje met de verantwoordelijke 
minister.

Voor het CDA blijft Bladel het ‘Economische hart van de 
Kempen’. De onstuimige groei van de economie in Bladel 
en Brainport biedt kansen. Wij willen graag dat iedere 
inwoner hieraan kan meedoen en er van kan profiteren. 
Om de economische groei in goede banen te leiden 
moeten we inderdaad onze visie herijken: waar is ruimte 
voor bedrijven en woningen? Hoe regelen we de 
bereikbaarheid? Maar ook: houden we groene 
buitenruimte, landbouw en natuur? De gemeenteraad 
moet hiermee snel aan de slag.

Niek Panjoel (4): “Gemeente Bladel is economisch erg 
sterk. We willen echter een strategische koers vaststellen 
waarin we een belangrijke deelregio blijven van de 
Brainportregio. Hierin moeten we belangrijke acties 
vastleggen om de bedrijventerreinen te vitaliseren, meer 
aandacht te hebben voor de arbeidsmarkt, personeel en 
het techniekonderwijs. Daarnaast moet er meer ruimte 
en ontwikkeling komen voor recreatiebedrijven die 
belangrijke dragers zijn van de lokale economie.”

Onze gemeente wordt voortdurend gevraagd om in te 
spelen op ontwikkelingen. Nu het KBP ‘uitverkocht’ is, 
moeten we uitkijken naar nieuwe kansen. De veran-
derende vraag van de markt moet daarbij leidend zijn. 
Onze gemeente staat daar niet alleen in; afstemmen en 
samenwerken met de Kempen-gemeenten heeft de 
afgelopen 10 jaar meerwaarde gehad. Een Kempenvisie 
voor economie en werkgelegenheid is een pré. Ruimte 
voor bedrijven die door willen ontwikkelen is een 
noodzaak.

Eens, met onze strategische economische koers moeten 
we onze ondernemers uitdagen en faciliteren om in de 
komende jaren de meest duurzame keuzes te maken. 
Zowel voor hun huisvesting als in de bedrijfsvoering. 
Innovatie en doorontwikkeling vinden we belangrijker 
dan schaalvergroting en uitbreiding. Op die manier 
willen we als gemeente een voorloper worden in kwa-
litatief en duurzaam ondernemen.

Dit duurt té lang. Wij willen zo snel mogelijk goede 
faciliteiten voor ondernemers, dus werk aan de winkel in 
lokale kernwinkelgebieden, bedrijventerreinen en op de 
VAB’s in het buitengebied. We starten zo snel mogelijk 
met een uitbreiding van het KBP in onze gemeente! Wij 
zetten in op een gezonde mix van kennisbedrijven, 
industrie, recreatie en landbouw in onze gemeente! We 
faciliteren ondernemers en geven ze de kans om te 
ondernemen! De Posthof moet dit jaar nog ontwikkeld 
worden!

D66 betwijfelt of er op dit moment überhaupt sprake is 
van een strategische koers op dit onderdeel. Als dit al zo 
was geweest dan was bijvoorbeeld eerder ingespeeld op 
het volstromen van het KBP. Voordat we een 2e KBP op 
de rails hebben zijn we 10 jaar verder. D66 ziet kansen 
om de industrieterreinen van Reusel en Bladel met elkaar 
te verbinden en dat kan volgens ons op redelijk korte 
termijn. Kansen pakken; daar gaat het om.

CDA vindt dat zorg en ondersteuning voor iedereen 
toegankelijk moet zijn, met of zonder verwijzing. 
Belangrijk is dat alle inwoners (jong en oud) terecht 
kunnen op een plek die veilig en laagdrempelig is. Een 
plek voor ontmoeten, ontdekken en ontwikkelen. 
Het is belangrijk dat de gemeentelijke hulpverleners 
aanwezig en makkelijk aanspreekbaar zijn. Zij hebben 
een verbindende rol binnen het sociaal domein. Wij zien 
dit graag o.a. in het gemeenschapshuis aan de Markt en 
in het Hart van Hapert.

Lisa Coolen (3): “Bladel Transparant wil dat het duidelijk 
is waar inwoners terecht kunnen als zij een zorg- of 
wel-zijnsvraag hebben. Goede communicatie is daarbij 
heel erg belangrijk. We willen voorkomen dat mensen 
van het kastje naar de muur worden gestuurd. Daarom 
zetten wij ons in voor een ‘sociaal huis’ met één loket, 
waar onze inwoners door één contactpersoon worden 
geholpen.

”Elkaar ontmoeten, met elkaar in gesprek gaan, elkaar 
vooruit helpen en extra ondersteuning geven is van groot 
belang. Voor jong en oud! In alle kernen zijn voor-
zieningen die ruimte geven aan ‘elkaar ontmoeten’. Het 
ondersteunen op gebied van bijvoorbeeld sport- en 
andere culturele voorzieningen maakt ‘het meedoen’ 
makkelijk. Voor inwoners, jong en oud die daarbij extra 
ondersteund moeten worden is er in het ‘sociaal domein’ 
voldoende ruimte. MFA’s in de kernen dragen daar aan 
bij.

Eens, wij willen het huidige Praktijkhuis uitbreiden naar 
een ‘Sociaal Station Bladel’. Al het sociale aanbod van 
de gemeente onder één dak, waar de deur altijd open 
staat en je met je vragen terecht kunt. We denken hierbij 
aan hulp bij geestelijke gezondheid, inburgering van 
nieuwkomers, (kinder)kleding ruilen, eenzaamheid 
bestrijden en nog veel meer. Voor jongeren willen we 
het OverKophuis, waar jeugd  die vast loopt op eigen 
initiatief ondersteuning kan krijgen van ervarings-
deskundigen.

Als iemand hulp nodig heeft, kan men bij de gemeente 
of Kempenplus aankloppen voor hulp. Een bij ieder 
bekend loket voor deze sociale voorzieningen met een 
duidelijk aanspreekpunt voor het hele gezin, welke 
signaleert en oppakt en doorverwijst naar de juiste 
instanties en periodiek monitort of we verbetering zien 
en snel bijstuurt waar nodig. Om mogelijke grote 
problematiek te voorkomen zetten wij in op preventie 
om grotere problemen te voorkomen. 

D66 ondersteunt initiatieven om de toegang tot de zorg 
eenvoudig en laagdrempelig te maken. Ervaringen in 
andere gemeenten tonen aan dat het bieden van een 
ontmoetingsplek waar het sociale aanbod centraal 
wordt aangeboden voor mensen die op zoek zijn naar 
ondersteuning een positief effect heeft. D66 wil graag 
deze discussie in de nieuwe bestuursperiode de 
aandacht geven die het verdient, drempels wegnemen 
voor mensen die op zoek zijn naar zorg verdient 
prioriteit.

Toezicht en handhaving zijn voor het CDA een sluitpost 
bij overlast en onveiligheid. Wij pleiten voor leefbare 
buurten en wijken, waar mensen omzien naar elkaar. Een 
openbare ruimte die jong en oud uitnodigt voor 
ontmoeting, een schone en veilige omgeving moet 
daaraan bijdragen. Dus ondersteunen we ook clubs en 
verenigingen, op mooie sportparken en in goede 
gemeenschapshuizen: zo kan iedereen samen sporten of 
op een zinvolle manier bezig zijn.

Dick Zumker (5): “Bladel Transparant signaleert een 
groeiend probleem met jongerengroepen in de 
gemeente Bladel. Grensoverschrijdend en crimineel 
gedrag worden niet getolereerd en moet aangepakt 
worden. Daarom moeten we inzetten op voorzieningen 
voor de jeugd. We gaan ons hard maken voor meer 
zichtbaarheid van veiligheidsfunctionarissen zoals politie 
en boa’s. We willen in het integraal veiligheidsplan 
keuzes maken als het gaat om waar de prioriteit moet 
liggen voor onze handhavers.”

Het is belangrijk om te weten wat de oorzaak is van 
overlast en het gevoel van onveiligheid bij de inwoners. 
Wat is de invloed van Corona? Waar is de overlast het 
grootst? Samen met bijvoorbeeld de jeugdcoaches, 
onderwijs, politie en handhaving moet grondig ge-
analyseerd worden wat er speelt. Als je daar een goed 
inzicht in hebt, kan er gericht ingezet worden op het 
voorkomen van overlast. Gericht investeren in hand-
having en toezicht heeft dan een hoger rendement en 
beter resultaat.

Eens, om prettig samen te leven is het noodzakelijk om 
toe te zien op de naleving van regels en afspraken die 
voor ons allemaal gelden. Overtreders spreken we aan 
op hun verantwoordelijkheid. Iedereen heeft een 
aandeel in een goed functionerende gemeenschap. 
Jongeren die voor (beginnende) overlast zorgen bieden 
we begeleiding en onderdak om zichzelf positief te 
ontwikkelen. 

We zijn voor preventie en voorlichting om misstanden 
vooraf te tackelen. Maar zodra dit geen effect heeft en 
de veiligheid (gevoel) in het gedrang komt dan dient hier 
op te worden gereageerd. Daarom toezicht en tijdig 
ingrijpen om erger te voorkomen. Handhaving is een 
boete uitschrijven, maar ook aangaan van de dialoog of 
het betrekken van ouders blijkt vaak al voldoende te zijn. 
Echter schuwen we niet om door te pakken. We gaan 
niet ons hoofd buigen voor het niet aangepaste gedrag 
van enkelen.

D66 staat voor preventie in plaats van repressie. In-
vesteren in handhaving en toezicht betekent dat we aan 
de voorkant gefaald hebben. Laten we vooral investeren 
in het voorkomen, dat is beter dan genezen. Bladel is 
landelijk gezien een van de meest veilige gemeenten, nu 
extra investeren is in de ogen van D66 een overdreven 
reactie op incidenten. De burgemeester heeft in de ogen 
van D66 de zaak voldoende in de hand. Dit verdient een 
compliment.

bladel.vvd.nl www.bladeltransparant.nl 
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel onderzoekslocatie voor studie naar 
broedende mezen

Wijziging fietsroute door 
Bladel 
De stuurgroep heeft besloten de fietsroute door 
Bladel, zoals deze in het laatste ontwerp was 
opgenomen, alsnog aan te passen. Het fietspad 
tussen de Europalaan en de Lange Trekken zal niet 
meer via de Boskant en Heeleind lopen. Het nieuwe 
voorstel is nu een fietsroute te realiseren langs de 
N284. 

De gemeenteraad heeft er bij het college van B&W 
op aangedrongen om nog eens zorgvuldig naar de 
voorgenomen fietsroute te kijken. Het college liet 
daarop een onderzoek uitvoeren naar de 
mogelijkheden en het draagvlak voor diverse andere 
routevarianten. Daarbij werd nadrukkelijk rekening 
gehouden met de wensen van de dorpsbewoners en 
met de veiligheid en de doorstroming van het 
verkeer. Het onderzoek resulteerde in het advies om 
een snelle fietsroute aan te leggen parallel aan de 
N284. Een fietspad aan de noordkant van de weg 
heeft de voorkeur. De stuurgroep heeft toegezegd 
de variant over Boskant en Heeleind verder uit te 
sluiten en wijzigt daarmee in feite het 
voorkeursalternatief. Het projectteam en het 
ingenieursbureau nemen het advies voor de nieuwe 
fietsroute langs de N284 mee in het verdere 
ontwerp, en zullen daarbij met name letten op de 
ruimtelijke inpasbaarheid van het nieuwe fietspad.  

U kent vast de koolmees en pimpelmees. Vogels die 
volop in onze tuinen voorkomen. Toch blijkt dat deze en 
andere vogels het steeds moeilijker hebben door - onder 
andere - het toenemend gebrek aan mineralen in de 
natuur. In onze gemeente proberen we dit tekort tegen 
te gaan door mineralen toe te voegen in de vorm van 
steenmeel. Ook afgelopen jaar is weer veel steenmeel 
uitgestrooid in de bossen. SOVON (Vogelonderzoek 
Nederland) gaat vijf jaar lang onderzoeken of er een 
positief effect te zien is van deze maatregel op het 
aantal broedende mezen en het aantal jongen wat ze 
succesvol grootbrengen.  

Mineralentekort
Het mineralentekort in de bodem wordt veroorzaakt 
door verzuring van de bodem. De zogenaamde pH 
waarde wordt steeds lager. Dat komt door het teveel 
aan stikstof in Nederland. Door de verzuring en het 
mineralentekort komen planten en dieren ook in de 
problemen. Mineralen zijn niet alleen voor mensen maar 
ook voor planten en dieren belangrijk voor een gezonde 
ontwikkeling. Daarom is het belangrijk om dit proces 
tegen te gaan. 

Steenmeel
De afgelopen drie jaar is er op verschillende plaatsen in 
de gemeente Bladel steenmeel gestrooid om extra 
mineralen toe te voegen aan de bodem. Uit eerder 
onderzoek is gebleken dat het steenmeel na ongeveer 
drie jaar terug te zien is in bladeren van bomen. Als de 
mineralen zich door het hele ecosysteem verspreiden, 
dan zouden ook vogels hier profijt van hebben en 
zouden vogels in staat zijn om meer jongen groot te 
brengen. 

Onderzoek in onze gemeente
Het is belangrijk om te weten of het toevoegen van 
steenmeel ook echt werkt. Daarom gaan we kijken naar 
het broedsucces bij mezen, dus het aantal nesten en het 
aantal jongen in een nest. Door het broedsucces van 
mezen op verschillende locaties te vergelijken, kan 
worden onderzocht of mezen ook profijt hebben gehad 
van de extra mineralen die zijn toegevoegd met het 
steenmeel. Hiervoor worden speciale nestkasten 

opgehangen. Om een goede vergelijking te maken 
worden de kasten op verschillende soorten plekken 
opgehangen: waar steenmeel is gestrooid en waar geen 
steenmeel is gestrooid, en in bosreservaten waar we al 
twintig jaar geen beheer uitvoeren. Voor het onderzoek 
is het belangrijk dat de mezen niet verstoord worden, 
dat kan namelijk effect hebben op de resultaten van het 
onderzoek. Als u een kast ziet hangen vragen we u dus 
uit de buurt te blijven.

Informatie
Dit onderzoek wordt uitgevoerd door Bosgroep Zuid, in 
samenwerking met SOVON en Vogelwerkgroep de 
Kempen. Het hout voor de kasten wordt geleverd door 
Gooskens Hout Hoogeloon. Voor meer informatie over 
het onderzoek kunt u contact opnemen met Bosgroep 
Zuid: E-mail: zuidnederland@bosgroepen.nl; tel:  
(040) 20 66 360. 

Rectificatie
De link (https://www.bladel.nl/woz-portaal) waarnaar 
wordt verwezen in het artikel “Aanslag gemeentelijke 
belastingen 2022” werkt niet. De juiste link is 
https://www.bladel.nl/woz-portaal-algemene-info. 
Excuses voor het ongemak.

Project Ervenplus ook in 
2021 weer een succes!
Al sinds 2016 brengt ErvenPlus verandering in die 
trend van nette, versteende erven. Er wordt met 
beplanting, nestkasten en zaadmengsels meer leven 
rondom het woonhuis gecreëerd, waar mens en dier 
een plekje hebben. Ook in 2021 werd in onze 
gemeente weer maximaal gebruik gemaakt van de 
subsidie vanuit ErvenPlus. Er was budget voor 10 
zogenaamde erfscans, er zijn er 11 aangevraagd. Die 
scans hebben vervolgens gezorgd voor de aanleg van 
vele bomen, struiken, hagen en bloemenveldjes. Er 
werden ook 82 nestkasten opgehangen. Bij 91% van 
alle maatregelen werden ze ook gebruikt door allerlei 
soorten dieren. 

Ervenplus is een project van Brabants Landschap, 
Orbis, Brabantse gemeenten, provincie Noord-Brabant 
en natuurverenigingen. In totaal is een half miljoen 
euro geïnvesteerd in de maatregelen in onze provincie. 
Wilt u meer informatie of meedoen? Kijk op 
https://www.brabantslandschap.nl/ons-werk/advies-
en-subsidie/subsidiemogelijkheden/
soortenbescherming/ervenplus-2/ 
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

Bekendmakingen

De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, 
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het 
elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan inwoners. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen is de hierboven 
genoemde website beschikbaar. Via de website 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich 
gratis aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•     Burg. Goossensstraat 7, aanleggen van een uitrit; 
•      Hallenstraat ongenummerd (29), afwijken van het 

bestemmingsplan voor het bouwen van een 
bedrijfshal met bedrijfswoning; 

•      Klein Terkooijen 4-6, afwijken van het 
bestemmingsplan voor het legaliseren van het 
gebruik van een loods voor statische opslag aan 
derden; 

•      Veilig Oord 75, kappen van één boom; 
•      Willem van Oranjelaan 19, bouwen van een 

carport;
•      Sportparkstraat ongenummerd (tussen nummers 5 

en 7), bouwen van twee woningen en het 
aanleggen van twee inritten.

Casteren
•      Zanddries, bouwen van een halfvrijstaande woning 

en het aanleggen van een inrit;
•      Zanddries ongenummerd, bouwen van een 

halfvrijstaande woning en een bijgebouw en het 
aanleggen van een inrit.

Hapert
•      Ganzestraat 14, bouwen van een garage.

Hoogeloon
•      Heuvel 17, kappen van drie bomen.

Netersel
•      Hoenderberg 1 en 1A, uitbreiden en verbouwen 

van een woning en het vervangen van de kozijnen.

Verleende omgevingsvergunning

Hapert
•      Ganzestraat 27 A, verbouwen van een 

woonboerderij. Datum besluit: 17-02-2022.

Anterieure overeenkomst 
Bossingel 12 naast te Bladel

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de 
gemeente en de eigenaren. In de overeenkomst zijn 
afspraken gemaakt over het kostenverhaal voor de 
realisatie van een bouwplan dat voorziet in de realisatie 
van 2 vrijstaande woningen. Tegen de overeenkomst 
kan geen bezwaar of beroep worden ingediend. De 
zakelijke inhoud van de anterieure overeenkomst ligt 
vanaf 4 maart 2022 gedurende zes weken ter inzage bij 
het Klant Contact Centrum (KCC) van de gemeente 
Bladel.

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Heuvel ong. (naast 18) 
Hoogeloon”

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 10 februari 2022 het 
bestemmingsplan “Heuvel ong. (naast 18) Hoogeloon” 
ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het wijzigen 
van de bestemming “Agrarisch” naar “Wonen” en het 
realiseren van een Ruimte-voor-Ruimtewoning. Het ligt 
op Heuvel ongenummerd (naast nummer 18) te 
Hoogeloon. Tegen het plan zijn geen zienswijzen 
ingebracht, waardoor het plan niet is gewijzigd.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt inclusief 
bijbehorend raadsbesluit gedurende zes weken van 
4 maart 2022 tot en met donderdag 14 april 2022 ter 
inzage bij het KCC. U kunt de stukken ook inzien via 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

belanghebbend is;
•  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met donderdag 14 april 2022. 
Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Het weer in Nederland wordt steeds extremer. Hevige 
regenbuien en lange periodes van hitte en droogte 
volgen elkaar op. Daarbij krijgen we steeds vaker te 
maken met problemen als hittestress en wateroverlast, 
omdat onze leefomgeving sterk is versteend. Al die 
stenen verkoelen niet op een hete dag en laten geen 
water door wanneer het regent. Dat regenwater kan 
het riool overbelasten of uw kelder inlopen. Meer 
groen gaat dit tegen, heeft een positief effect op de 
mentale gezondheid én zorgt voor meer insecten en 
dieren. Vervang dus uw (tuin)tegels door groen!

NK Tegelwippen
Van 21 maart tot 31 oktober is het NK Tegelwippen. 
De gemeente Bladel doet hier aan mee. Deelnemende 
gemeenten strijden in hun klassement (op basis van 
het aantal inwoners) om de Gouden Schep. De 
gemeente die van alle gemeenten de meeste tegels 

wipt, wint deze prijs. In de gemeente Bladel strijden 
we niet tegen buurgemeenten, maar kunt u de strijd 
aangaan tegen andere straten in de gemeente. 

Doet u mee?
U kunt als individuele ‘wipper’ kans maken op 
verschillende prijzen. Wie daagt u uit? Een vakjury 
nomineert elke week iemand uit alle inzendingen. Een 
van deze inzendingen wordt Wipper van de Maand en 
wint mooie (tuin)prijzen. Het publiek stemt uiteindelijk 
op hun favoriet die met de Publiekswipper 2022 naar 
huis gaat. 

Aanmelden kan door het sturen van een e-mail naar 
blauwgroenbladel@gmail.com o.v.v. uw naam en uw 
buurt. Meer informatie vindt u op de website 
www.BlauwGroenBladel.nl. 

Gemeente Bladel wipt mee! 

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 15 februari 2022 de volgende 
besluiten genomen:

Financiële kaderstelling perspectiefnota 2022 en 
begroting 2023
Ingestemd met het ontwerpraadsvoorstel en de daarbij 
behorende nota van uitgangspunten.

Ondernemerscafé – ambtelijke inzet
Er wordt geen ambtelijke inzet meer geleverd voor de 
organisatie van het Ondernemerscafé.

Convenant groene handhaving Noord-Brabant
Er wordt opnieuw deelgenomen.

Bestuurlijke sturing op de regionale aanpak van 
huiselijk geweld en kindermishandeling
Steun uitspreken om de aansturing van de regionale 
aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling in 
Zuidoost-Brabant te organiseren door: 
-  De bestaande stuurgroep ‘Geweld hoort nergens 

thuis’ door te ontwikkelen naar een stuurgroep 
‘huiselijk geweld en kindermishandeling’, met vaste 
afvaardiging vanuit de centrumgemeenten, 
regiogemeenten en partners uit het zorg en 
veiligheidsdomein.

-  Een ambtelijk expertteam in te richten met structurele 
capaciteit vanuit de gemeenten, partners uit het zorg 
en veiligheidsdomein en ervaringsdeskundigen dat 
voorstellen voorbereidt.

-  Gebruik te maken van de bestaande structuur van het 
Zorg en Veiligheidshuis om voorstellen positief te 
bekrachtigen in de situaties dat besluitvorming door 
de 21 gemeenten of overige gremia nodig is.

Machtiging Veilig Thuis voor Spoedeisende Zorg
Ingestemd met de “Machtiging Stichting Veilig Thuis 
Zuidoost-Brabant” voor het inzetten van crisishulp en 
deze met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2022 
in te laten gaan. Ingestemd met het intrekken van de 
“Machtiging Spoed Eisende Zorg (SEZ)” van 31 maart 
2020 vanaf 1 januari 2022.
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NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2022 t/m week 10-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
2. Klimaatmaatregelen fase 2 Hoogeloon week 10-2021 t/m week 52-2022 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)

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

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_bladel
/gemeentebladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 15 april 2022. Het 
instellen van beroep schort de werking van het besluit 
niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de 
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State om voorlopige voorziening vragen. 
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u 
contact opnemen met mevrouw E. Pas van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).

Vertrokken naar onbekende bestemming

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

GESLACHTSNAAM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS   VERTREK NAAR
Kasperek, K.  Sniederslaan 60 A, 5531 EM, Bladel 24-02-2022 Land onbekend
Kałuzna Park de Tipmast 32, 5531 RX Bladel 25-02-2022 Land onbekend
Kaluzny Park de Tipmast 32, 5531 RX Bladel 25-02-2022 Land onbekend

Een belanghebbende kan tegen dit besluit schriftelijk bezwaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). Dit bezwaar kan worden gemaakt tot en met 
11 november 2021. In het bezwaarschrift moet staan tegen welk besluit u bezwaar maakt en waarom. Verder 
moet u uw naam, adres, telefoonnummer en de datum vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.

Omdat jouw week al druk genoeg is

Zondag 6 maart
alle vestigingen geopend

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

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

een
KitchenAid 

cadeau*

Tijdelijk 
bij aankoop van 

een keuken
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Zwembad
Een multifunctioneel zwembad waarbij zowel

 sportverenigingen terecht kunnen, als families, jeugd en 
volwassenen.

MFA’s
Een gezonde exploitatie staat voorop, met 

een professioneel programma, bioscoop en 
ondersteunende horeca.

Live-uitzendingen 
op KempenTV van de 
verkiezingsprogramma’s
Niet mopperen en zeuren, stem op die gemeentepartij en hun programma, wat het 
beste bij jou past. Je staat in je hemd als je niet stemt!

Om goed geïnformeerd te zijn, zijn er daarom live-uitzendingen te volgen op KempenTV. 
Partijen bespreken hun verkiezingsprogramma’s.

De live-uitzendingen zijn:
* Gemeente Bladel, 9 maart van 19.30 - 21.00 uur
 Locatie: gemeenschapshuis Den Herd te Bladel
*  Gemeente Bergeijk, 10 maart van 20.00 – 21.00 uur
 Locatie: Stichting Gemeenschapscentrum Den Eijkholt te Luyksgestel
* Gemeente Reusel-De Mierden, 11 maart van 20.00 – 21.00 uur
 Locatie: gemeenschapshuis De Kei te Reusel

Alle debatten worden herhaald (1x) op maandag 14 maart.

verkiezingsprogramma’sverkiezingsprogramma’s

BLADEL/NETER-
SEL - Nu het voor-
jaar in aantocht is 
wordt het weer tijd 
om uw tuin op orde 
te brengen. Planten 
verpotten, borders 
bemesten etc. Pot-
grond is daarbij on-

misbaar. Maar waarom zou je zelf met die 
zware zakken gaan sjouwen? PUUR Popor-
kest uit Netersel komt ze graag bezorgen 
in Netersel en Bladel. Bestel bij ons zakken 
van 40 liter potgrond en wij leveren ze aan 
de deur af.

Hoe? Nou heel eenvoudig. Tussen 25 febru-
ari en 6 maart is in zowel Netersel als Bla-
del huis-aan-huis een flyer bezorgd. Via de 
QR-code op de flyer komt u in het bestelpro-
gramma. Kies het gewenste aantal zakken en 
voeg dat toe aan uw winkelwagen. Klik op ‘af-
rekenen’, vul de gevraagde gegevens in en de 
zakken worden op zaterdag 19 maart gratis 
bij u thuisbezorgd .

U krijgt van ons een bevestiging via de mail 
als uw bestelling in goede orde ontvangen is. 
Zo bent u er zeker van dat u uw potgrond ont-
vangt. U kunt uw bestelling plaatsen tot en 
met zaterdag 12 maart 2022. U kunt ook be-
stellen via de website www.puurpoporkest.nl. 

Achter de schermen is PUUR Poporkest al-
weer geruime tijd bezig met de voorbereiding 
van een groot buitenconcert in Netersel. Dat 
zal plaatsvinden op zaterdag 21 mei 2022 en 
krijgt als thema PUUR Natuur. In zowel de 
muziek als de entourage zullen de vier ele-
menten aarde, water, lucht en vuur de hoofd-
rol spelen. Meer info volgt, maar noteer de 
datum alvast in uw agenda!

Potgrondactie 
PUUR Poporkest

REUSEL - Onderlinge Hulp Reusel doet 
een oproep aan de Reuselse mensen. On-
derlinge Hulp Reusel is gewend om rond 
Pasen een attentie te bezorgen bij langdu-
rig zieke, gebrekkige of eenzame personen 
in kerkdorp Reusel. Door het coronavirus 
hebben we dit in 2021 moeten verzetten 
naar Pinksteren.

Dit jaar gaan we het rond Pasen weer oppak-
ken, maar hebben hulp van familie en buren 
nodig om deze mensen in beeld te krijgen en 
rond Pasen deze persoonlijk te bezoeken met 
een kleine attentie.

Daarom een oproep aan iedereen om lang-
durige zieken, gebrekkige of eenzame per-
sonen in ons kerkdorp Reusel door te geven 
aan Onderlinge Hulp Reusel. Dit is mogelijk 
door voor zondag 20 maart een mailtje te 
sturen naar info@onderlingehulpreusel.nl  
met vermelding van naam, adres en reden of 
een briefje naar Jan van Limpt, Julianaplein 
24, 5541 CT Reusel is ook mogelijk. Voor per-
sonen die in een zorgcentra verblijven wordt 
rond Kerstmis aandacht besteed. 
  
Hopelijk komen er veel aanmeldingen vanuit 
de Reuselse gemeenschap. Alvast hartelijk 
dank. Voor meer informatie zie:

www.onderlingehulpreusel.nl

Oproep aan 
Reuselse mensen

Door Nicolette van Heesch

Vindt u het ook zo prettig om elke dag even 
iemand te spreken? Het hoeft geen lang ge-
sprek te zijn, maar in de ochtend even per-
soonlijk contact zodat iemand weet dat u ‘s 
morgens goed bent opgestaan en dat alles 
oké is. Of zodat het opgemerkt wordt, als u 
bijvoorbeeld eens valt. Want ben nou eerlijk: 
als u alleen woont kan dat zomaar gebeuren. 

Precies daarvoor heeft het Rode Kruis Con-
tactcirkels. Als u deelneemt aan zo’n Con-
tactcirkel wordt u  iedere dag op een vast tijd-
stip gebeld Als het niet lukt om contact met 
u te krijgen, alarmeert de cirkel uw contact-
persoon om even een kijkje bij u te nemen. 
U wordt dus niet zomaar vergeten. De Con-
tactcirkel is vooral gericht op het voorkomen 
van noodsituaties. Dat het ook helpt tegen 
eenzaamheid is een mooie bijkomstigheid. In 
de 30 jaar dat Lien, één van de vrijwilligers, 
dit werk doet, maakte ze één keer mee dat 
iemand ’s nachts zijn heup gebroken had, en 
twee keer dat iemand in zijn slaap was over-
leden. “Gelukkig dat wij er waren! Het raakt 
je, want je bouwt toch een band met de deel-
nemers op!” Eén van de deelnemers kwam 
met de Contactcirkel in aanraking nadat haar 
man overleed. Door zijn ziekte en opname in 
een verpleeghuis voelde mevrouw zich een-
zaam. Hoewel zij zelfstandig woont en veel 
bezigheden heeft, miste zij toch een dagelijks 
contact. Het geeft haar ook een veilig gevoel 
in geval van een noodsituatie, die gelukkig 
nog nooit voorkwam. “Het bevalt mij uitste-
kend, die telefoontjes!”

Wilt u ook deelnemen? Neem contact op met 
het Rode Kruis Brabant-Zuidoost via 040-
2443311 of contactcirkel.brabantzuidoost@
rodekruis.nl

Contactcirkel Rode Kruis 
Brabant-Zuidoost

BERGEIJK - Op zondag 6 maart organiseert 
Stichting Luisterconcerten Bergeijk, in sa-
menwerking met het Aquinohuis, weer een 
concert. Het eerste na corona en hopelijk 
voorlopig niet het laatste. De middag start 
om 14.00 uur en duurt tot 17.00 uur. De en-
tree is zoals gebruikelijk gratis.

Optredend artiest die middag is de uit Vlaar-
dingen afkomstige  singer-songwriter Corvin 
Silvester. Corvin is bekend van de optredens 
met zijn southern rootsrockband Copper-
head County en bracht recent zijn eerste solo 
EP uit. Inmiddels werkt hij aan zijn eerste 
volledige album.

Mooie songs, enorme stem en fijne verhalen. 
Een optreden van Corvin Silvester bestaat uit 
een mix van eigen werk en hier en daar een 
passende cover. Zijn muziek kun je scharen 
onder de noemer ‘country-noir’, akoestische 
liedjes recht uit het hart, soms donker, soms 
licht, maar altijd eerlijk. 

Zangeres Meg Davis
Geïnspireerd door muzikale helden als Jason 
Isbell en Chris Stapleton gaat Corvin Silves-
ter gewapend met ruim 2 uur muziek op pad, 
op zoek naar een luisterend oor. En speciaal 
voor Club Aquino neemt hij een gast mee: 
zangeres Meg Davis.

Meer concerten
Ook op 3 april en 1 mei zullen er weer con-
certen in het Aquinohuis, Dokter Rauppstraat 
52 in Bergeijk, zijn. Wie er dan spelen wordt 
binnenkort bekendgemaakt via de facebook-
pagina van Club Aquino.

Concert 
Corvin Silvester 
bij het Aquinohuis
Zondag 6 maart, 14.00 uur

IN DE KEMPEN

Foto by Aricia
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Schaaltekening op ruitjespapier
“We hadden in het begin maar één wens voor dit huis”, 
begint Mieke haar uitleg. “We wilden een toilet waarin 
plaats was voor een wc én een urinoir. Ja, ik weet 
dat het een beetje gek klinkt, andere mensen hebben 
een grote keuken of een eikenhouten vloer op het 
wensenlijstje. Ik ben met ruitjespapier begonnen om 
alle wensen op schaal in te passen. Had ik van onze 
oudste dochter gezien, die was haar verbouwing ook zo 
begonnen. Uiteindelijk is er natuurlijk wel een technisch 
tekenaar aan te pas gekomen.” De indeling van het 
huis veranderde en wat vroeger de keuken was, moest 
de bijkeuken worden. “Een echt plan hadden we daar 

niet voor”, vertelt Sander. “Veel kastruimte, dat was zeker 
maar hoe dat er precies uit zou moeten gaan zien, wisten 
we eigenlijk niet. Totdat Linda bij ons langskwam om 
voetbalplaatjes te ruilen. Ze vertelde vol enthousiasme 
over háár kastenwand en toen wisten we het: we moeten 
met De Houtwinkel gaan praten.” 

Altijd een opgeruimd huis
De kast werd helemaal ingedeeld zoals Mieke en Sander 
het wilden. “Ik had nog geen idee waar ik in dit huis mijn 
wasrek en strijkplank zou moeten laten. Moet je zien, ik 
heb nu gewoon een smalle hoge kast waar ik het in kwijt 
kan. Zo heb ik altijd een opgeruimd huis. Hoe fijn is dat?” 
Mieke haast zich eraan toe te voegen: “Sowieso hebben 
we voor álle werkzaamheden lokale bedrijven gezocht. 
We wilden ons verzekeren van een stukje service en dat 
vind je hier nog. Als voorbeeldje: toen de kastenwand in 
de bijkeuken geplaatst werd, was er iets niet helemaal 
naar mijn zin. Noem het een foutje in het productieproces. 
Toen ik dat meldde aan Anton, was het dezelfde dag nog 
opgelost. Tot volle tevredenheid.” 

Elke dag zó blij met dit huis
In de keuken is meer dan voldoende opbergruimte. “We 
hebben een keukeneiland waar we aan kunnen eten maar 
waar we dus ook heel veel spullen in kwijt kunnen”, aldus 
Sander. Het blad van het eiland steekt een stukje over, 
anders kun je er niet aan eten en dat deel van het blad is 
verstevigd. Wij hadden daar zelf niet aan gedacht maar bij 
De Houtwinkel denken ze écht met je mee. Dat is natuurlijk 
de jarenlange ervaring.” Mieke straalt als ze over haar huis 
praat. “We zijn er nog elke dag zó blij mee”, glundert ze. 
“In de bijkeuken zat de installatie voor de vloerverwarming. 
Kei-lelijk natuurlijk. Daar heeft De Houtwinkel een heel 
mooi paneel voor gemaakt, in hetzelfde materiaal als de 
kastenwand. Met één simpele klik kan dat paneel van de 
wand, mocht er onderhoud nodig zijn. En op het paneel 
kan ik nog een gezellige accessoire zetten.” 

De fijnste plek op aarde
Voor Sander en Mieke is er momenteel geen fijnere plek op 
aarde denkbaar, dan hun eigen huis. Sander: “We trekken 
er graag op uit met ons camperbusje, lekker toeren door 
Nederland of verre reizen naar Azië maken. En het mooie 
van ons huis? De camper kan in onze eigen garage, naast 
de tractoren die ik voor de hobby heb. Dit huis heeft álles, 
hier worden wij oud.”

Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel  
www.dehoutwinkelbladel.nl

Wij zijn De Houtwinkel; Bedenkers, makers voor 
binnen en buiten. Wij helpen mensen bij het 

realiseren van hun persoonlijke woonwensen zodat 
zij in en rondom (T)huis kunnen genieten.

Het uitschuifbare plankje 
waar Mieke haar wasmand op 
kan plaatsen is haar favoriete 
item van de kast! Mieke: 
‘‘Zo hoef ik nooit meer  ver 
te bukken. Ja... Je moet er 
rekening mee houden dat je 
een jaartje ouder wordt en 
dan helpt zoiets simpels als 
dit echt.”

Het favorietje 
van Mieke

Twee jaar geleden kochten Mieke en Sander van Zuilichem hun woning, 
dichtbij het centrum van Bladel. Het huis levensloopbestendig maken was het 
idee en dat is gelukt. Alles gelijkvloers, een heerlijke serre, een grote garage 
en dankzij De Houtwinkel volop opbergmogelijkheden op de begane grond.

HET ‘KAST’EEL
VAN MIEKE EN SANDER

‘‘Ik had nog geen 
idee waar ik in dit 
huis mijn wasrek 
en strijkplank zou 
moeten laten.’’

Wonen

Schaaltekening op ruitjespapier
“We hadden in het begin maar één wens voor dit huis”, 
begint Mieke haar uitleg. “We wilden een toilet waarin 
plaats was voor een wc én een urinoir. Ja, ik weet 
dat het een beetje gek klinkt, andere mensen hebben 
een grote keuken of een eikenhouten vloer op het 
wensenlijstje. Ik ben met ruitjespapier begonnen om 
alle wensen op schaal in te passen. Had ik van onze 
oudste dochter gezien, die was haar verbouwing ook zo 
begonnen. Uiteindelijk is er natuurlijk wel een technisch 
tekenaar aan te pas gekomen.” De indeling van het 
huis veranderde en wat vroeger de keuken was, moest 
de bijkeuken worden. “Een echt plan hadden we daar 

niet voor”, vertelt Sander. “Veel kastruimte, dat was zeker 
maar hoe dat er precies uit zou moeten gaan zien, wisten 
we eigenlijk niet. Totdat Linda bij ons langskwam om 
voetbalplaatjes te ruilen. Ze vertelde vol enthousiasme 
over háár kastenwand en toen wisten we het: we moeten 
met De Houtwinkel gaan praten.” 

Altijd een opgeruimd huis
De kast werd helemaal ingedeeld zoals Mieke en Sander 
het wilden. “Ik had nog geen idee waar ik in dit huis mijn 
wasrek en strijkplank zou moeten laten. Moet je zien, ik 
heb nu gewoon een smalle hoge kast waar ik het in kwijt 
kan. Zo heb ik altijd een opgeruimd huis. Hoe fijn is dat?” 
Mieke haast zich eraan toe te voegen: “Sowieso hebben 
we voor álle werkzaamheden lokale bedrijven gezocht. 
We wilden ons verzekeren van een stukje service en dat 
vind je hier nog. Als voorbeeldje: toen de kastenwand in 
de bijkeuken geplaatst werd, was er iets niet helemaal 
naar mijn zin. Noem het een foutje in het productieproces. 
Toen ik dat meldde aan Anton, was het dezelfde dag nog 
opgelost. Tot volle tevredenheid.” 

Elke dag zó blij met dit huis
In de keuken is meer dan voldoende opbergruimte. “We 
hebben een keukeneiland waar we aan kunnen eten maar 
waar we dus ook heel veel spullen in kwijt kunnen”, aldus 
Sander. Het blad van het eiland steekt een stukje over, 
anders kun je er niet aan eten en dat deel van het blad is 
verstevigd. Wij hadden daar zelf niet aan gedacht maar bij 
De Houtwinkel denken ze écht met je mee. Dat is natuurlijk 
de jarenlange ervaring.” Mieke straalt als ze over haar huis 
praat. “We zijn er nog elke dag zó blij mee”, glundert ze. 
“In de bijkeuken zat de installatie voor de vloerverwarming. 
Kei-lelijk natuurlijk. Daar heeft De Houtwinkel een heel 
mooi paneel voor gemaakt, in hetzelfde materiaal als de 
kastenwand. Met één simpele klik kan dat paneel van de 
wand, mocht er onderhoud nodig zijn. En op het paneel 
kan ik nog een gezellige accessoire zetten.” 

De fijnste plek op aarde
Voor Sander en Mieke is er momenteel geen fijnere plek op 
aarde denkbaar, dan hun eigen huis. Sander: “We trekken 
er graag op uit met ons camperbusje, lekker toeren door 
Nederland of verre reizen naar Azië maken. En het mooie 
van ons huis? De camper kan in onze eigen garage, naast 
de tractoren die ik voor de hobby heb. Dit huis heeft álles, 
hier worden wij oud.”
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realiseren van hun persoonlijke woonwensen zodat 
zij in en rondom (T)huis kunnen genieten.

Het uitschuifbare plankje 
waar Mieke haar wasmand op 
kan plaatsen is haar favoriete 
item van de kast! Mieke: 
‘‘Zo hoef ik nooit meer  ver 
te bukken. Ja... Je moet er 
rekening mee houden dat je 
een jaartje ouder wordt en 
dan helpt zoiets simpels als 
dit echt.”

Het favorietje 
van Mieke

Twee jaar geleden kochten Mieke en Sander van Zuilichem hun woning, 
dichtbij het centrum van Bladel. Het huis levensloopbestendig maken was het 
idee en dat is gelukt. Alles gelijkvloers, een heerlijke serre, een grote garage 
en dankzij De Houtwinkel volop opbergmogelijkheden op de begane grond.
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idee waar ik in dit 
huis mijn wasrek 
en strijkplank zou 
moeten laten.’’

Wonen
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Schaaltekening op ruitjespapier
“We hadden in het begin maar één wens voor dit huis”, 
begint Mieke haar uitleg. “We wilden een toilet waarin 
plaats was voor een wc én een urinoir. Ja, ik weet 
dat het een beetje gek klinkt, andere mensen hebben 
een grote keuken of een eikenhouten vloer op het 
wensenlijstje. Ik ben met ruitjespapier begonnen om 
alle wensen op schaal in te passen. Had ik van onze 
oudste dochter gezien, die was haar verbouwing ook zo 
begonnen. Uiteindelijk is er natuurlijk wel een technisch 
tekenaar aan te pas gekomen.” De indeling van het 
huis veranderde en wat vroeger de keuken was, moest 
de bijkeuken worden. “Een echt plan hadden we daar 

niet voor”, vertelt Sander. “Veel kastruimte, dat was zeker 
maar hoe dat er precies uit zou moeten gaan zien, wisten 
we eigenlijk niet. Totdat Linda bij ons langskwam om 
voetbalplaatjes te ruilen. Ze vertelde vol enthousiasme 
over háár kastenwand en toen wisten we het: we moeten 
met De Houtwinkel gaan praten.” 

Altijd een opgeruimd huis
De kast werd helemaal ingedeeld zoals Mieke en Sander 
het wilden. “Ik had nog geen idee waar ik in dit huis mijn 
wasrek en strijkplank zou moeten laten. Moet je zien, ik 
heb nu gewoon een smalle hoge kast waar ik het in kwijt 
kan. Zo heb ik altijd een opgeruimd huis. Hoe fijn is dat?” 
Mieke haast zich eraan toe te voegen: “Sowieso hebben 
we voor álle werkzaamheden lokale bedrijven gezocht. 
We wilden ons verzekeren van een stukje service en dat 
vind je hier nog. Als voorbeeldje: toen de kastenwand in 
de bijkeuken geplaatst werd, was er iets niet helemaal 
naar mijn zin. Noem het een foutje in het productieproces. 
Toen ik dat meldde aan Anton, was het dezelfde dag nog 
opgelost. Tot volle tevredenheid.” 

Elke dag zó blij met dit huis
In de keuken is meer dan voldoende opbergruimte. “We 
hebben een keukeneiland waar we aan kunnen eten maar 
waar we dus ook heel veel spullen in kwijt kunnen”, aldus 
Sander. Het blad van het eiland steekt een stukje over, 
anders kun je er niet aan eten en dat deel van het blad is 
verstevigd. Wij hadden daar zelf niet aan gedacht maar bij 
De Houtwinkel denken ze écht met je mee. Dat is natuurlijk 
de jarenlange ervaring.” Mieke straalt als ze over haar huis 
praat. “We zijn er nog elke dag zó blij mee”, glundert ze. 
“In de bijkeuken zat de installatie voor de vloerverwarming. 
Kei-lelijk natuurlijk. Daar heeft De Houtwinkel een heel 
mooi paneel voor gemaakt, in hetzelfde materiaal als de 
kastenwand. Met één simpele klik kan dat paneel van de 
wand, mocht er onderhoud nodig zijn. En op het paneel 
kan ik nog een gezellige accessoire zetten.” 

De fijnste plek op aarde
Voor Sander en Mieke is er momenteel geen fijnere plek op 
aarde denkbaar, dan hun eigen huis. Sander: “We trekken 
er graag op uit met ons camperbusje, lekker toeren door 
Nederland of verre reizen naar Azië maken. En het mooie 
van ons huis? De camper kan in onze eigen garage, naast 
de tractoren die ik voor de hobby heb. Dit huis heeft álles, 
hier worden wij oud.”
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Het uitschuifbare plankje 
waar Mieke haar wasmand op 
kan plaatsen is haar favoriete 
item van de kast! Mieke: 
‘‘Zo hoef ik nooit meer  ver 
te bukken. Ja... Je moet er 
rekening mee houden dat je 
een jaartje ouder wordt en 
dan helpt zoiets simpels als 
dit echt.”

Het favorietje 
van Mieke

Twee jaar geleden kochten Mieke en Sander van Zuilichem hun woning, 
dichtbij het centrum van Bladel. Het huis levensloopbestendig maken was het 
idee en dat is gelukt. Alles gelijkvloers, een heerlijke serre, een grote garage 
en dankzij De Houtwinkel volop opbergmogelijkheden op de begane grond.

HET ‘KAST’EEL
VAN MIEKE EN SANDER

‘‘Ik had nog geen 
idee waar ik in dit 
huis mijn wasrek 
en strijkplank zou 
moeten laten.’’

Wonen

Schaaltekening op ruitjespapier
“We hadden in het begin maar één wens voor dit huis”, 
begint Mieke haar uitleg. “We wilden een toilet waarin 
plaats was voor een wc én een urinoir. Ja, ik weet 
dat het een beetje gek klinkt, andere mensen hebben 
een grote keuken of een eikenhouten vloer op het 
wensenlijstje. Ik ben met ruitjespapier begonnen om 
alle wensen op schaal in te passen. Had ik van onze 
oudste dochter gezien, die was haar verbouwing ook zo 
begonnen. Uiteindelijk is er natuurlijk wel een technisch 
tekenaar aan te pas gekomen.” De indeling van het 
huis veranderde en wat vroeger de keuken was, moest 
de bijkeuken worden. “Een echt plan hadden we daar 

niet voor”, vertelt Sander. “Veel kastruimte, dat was zeker 
maar hoe dat er precies uit zou moeten gaan zien, wisten 
we eigenlijk niet. Totdat Linda bij ons langskwam om 
voetbalplaatjes te ruilen. Ze vertelde vol enthousiasme 
over háár kastenwand en toen wisten we het: we moeten 
met De Houtwinkel gaan praten.” 

Altijd een opgeruimd huis
De kast werd helemaal ingedeeld zoals Mieke en Sander 
het wilden. “Ik had nog geen idee waar ik in dit huis mijn 
wasrek en strijkplank zou moeten laten. Moet je zien, ik 
heb nu gewoon een smalle hoge kast waar ik het in kwijt 
kan. Zo heb ik altijd een opgeruimd huis. Hoe fijn is dat?” 
Mieke haast zich eraan toe te voegen: “Sowieso hebben 
we voor álle werkzaamheden lokale bedrijven gezocht. 
We wilden ons verzekeren van een stukje service en dat 
vind je hier nog. Als voorbeeldje: toen de kastenwand in 
de bijkeuken geplaatst werd, was er iets niet helemaal 
naar mijn zin. Noem het een foutje in het productieproces. 
Toen ik dat meldde aan Anton, was het dezelfde dag nog 
opgelost. Tot volle tevredenheid.” 

Elke dag zó blij met dit huis
In de keuken is meer dan voldoende opbergruimte. “We 
hebben een keukeneiland waar we aan kunnen eten maar 
waar we dus ook heel veel spullen in kwijt kunnen”, aldus 
Sander. Het blad van het eiland steekt een stukje over, 
anders kun je er niet aan eten en dat deel van het blad is 
verstevigd. Wij hadden daar zelf niet aan gedacht maar bij 
De Houtwinkel denken ze écht met je mee. Dat is natuurlijk 
de jarenlange ervaring.” Mieke straalt als ze over haar huis 
praat. “We zijn er nog elke dag zó blij mee”, glundert ze. 
“In de bijkeuken zat de installatie voor de vloerverwarming. 
Kei-lelijk natuurlijk. Daar heeft De Houtwinkel een heel 
mooi paneel voor gemaakt, in hetzelfde materiaal als de 
kastenwand. Met één simpele klik kan dat paneel van de 
wand, mocht er onderhoud nodig zijn. En op het paneel 
kan ik nog een gezellige accessoire zetten.” 

De fijnste plek op aarde
Voor Sander en Mieke is er momenteel geen fijnere plek op 
aarde denkbaar, dan hun eigen huis. Sander: “We trekken 
er graag op uit met ons camperbusje, lekker toeren door 
Nederland of verre reizen naar Azië maken. En het mooie 
van ons huis? De camper kan in onze eigen garage, naast 
de tractoren die ik voor de hobby heb. Dit huis heeft álles, 
hier worden wij oud.”
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realiseren van hun persoonlijke woonwensen zodat 
zij in en rondom (T)huis kunnen genieten.

Het uitschuifbare plankje 
waar Mieke haar wasmand op 
kan plaatsen is haar favoriete 
item van de kast! Mieke: 
‘‘Zo hoef ik nooit meer  ver 
te bukken. Ja... Je moet er 
rekening mee houden dat je 
een jaartje ouder wordt en 
dan helpt zoiets simpels als 
dit echt.”

Het favorietje 
van Mieke

Twee jaar geleden kochten Mieke en Sander van Zuilichem hun woning, 
dichtbij het centrum van Bladel. Het huis levensloopbestendig maken was het 
idee en dat is gelukt. Alles gelijkvloers, een heerlijke serre, een grote garage 
en dankzij De Houtwinkel volop opbergmogelijkheden op de begane grond.

HET ‘KAST’EEL
VAN MIEKE EN SANDER

‘‘Ik had nog geen 
idee waar ik in dit 
huis mijn wasrek 
en strijkplank zou 
moeten laten.’’

Wonen
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Zoals een bewoonster van Netersel het mooi zei: “ik ben nog kei 
kapot van gisteravond. Ik ben ’t fistjes vieren verleerd na zo’n 
lange tijd!”. Na een wel heel lange periode kon er eindelijk weer 
gevierd en gefeest worden, maar dat was nog niet gemakkelijk 
na 2 jaar ‘rust en kalmte’.  

De onzekere carnavalstijden maakten het CV de Buntstèkers uit 
Netersel ook niet gemakkelijk. Even goed verscheen keurig op tijd 

het programma voor Carnaval 2022. De optocht in Netersel mag dan ver-
plaatst zijn naar Pasen, het evenement carnaval in eigen tuin was ook dit 

jaar een bezoek aan dit bijzondere dorp zeker waard. In aantal waren er weliswaar minder 
tuinen aangekleed maar dat deed niets onder aan creativiteit, kwaliteit en feestelijkheid. 
Bewoners en andere bezoekers konden op de zonnige zaterdag 26 februari weer een 
rondje dorp doen langs de aangeklede tuinen die vorig jaar als idee werden geïntrodu-
ceerd. Er waren weer veel toespelingen op al het corona-gedoe, maar er werd ook al uitge-
keken naar het Paas-carnaval van later dit jaar. De jurering was iets anders dan vorig jaar: 
deze keer kon het publiek zelf met een scorelijst zijn favorieten aangeven en dat werd dan 
ook massaal gedaan.

De prijsuitreiking vond plaats in D’n Driesprong waar het weer als vanouds gezellig druk 
was. De individuele prijswinnaars: 1e Families van der Heijden – Waalen, 2e prijs Familie 
Buytels en de 3e prijs: Familie van Woensel. In de winnende tuin was een Wappie teststraat 
ingericht, compleet met piespotten en zeer bekwaam personeel! Op de vraag of er nou 
echt zoveel wappies zijn in Netersel zijn, kwam een eenvoudig antwoord: “nou dat weten 
we niet precies, want de meeste mensen hebben hun testje mee naar huis genomen”. Bij 
de groepen ging de Winkelhoek er vandoor met de hoofdprijs. Zij hadden de Fons van der 
Heijdenstraat kleurrijk aangekleed omdat de Prins Carnaval van Netersel daar woont: Bart 
Paridaans , beter bekend als Prins Parrie d’n Urste.

En nu kijken we al vooruit naar de Neterselse optocht waarbij we uit betrouwbare bronnen 
hebben vernomen dat er nog altijd flink gebouwd wordt in het dorp en zelfs daarbuiten!

Carnaval in eigen tuin in Netersel
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Schoolverlaters of studenten met tussenjaar 
worden ook uitgenodigd te solliciteren.

 
Stuur je sollicitatie naar info@neutkens.nl 

of bel voor meer informatie naar Sjaak Blok 
06-53164499

 

Medewerkers gezocht
Vanwege seizoensdrukte zoeken we voor het 

verzendklaar maken van webshopbestellingen, 
2 of 3 extra medewerkers in de periode van 

maart tot en met juni

Parttime geen bezwaar
Werktijden: maandag tot en met 
vrijdag van 8:00 - 17:00 uur
Werken in een hecht team
Informele werksfeer

 

Lantie 1a - Vessem

S.I.M. Staalbouw B.V. is een staalconstructiebedrijf met ca. 35 werknemers
en is al ruim 40 jaar actief in de staalbouwbranche. 

De belangrijkste activiteiten zijn het produceren en plaatsen 
van stalen constructies voor de woningbouw, 

utiliteitsbouw en bedrijfshallen.
  
 
Wij zijn op zoek naar:
• Operator machines (boor/zaag en pons/knip)
• Constructiewerker / Samensteller / Lasser
• BBL-Leerling Constructiewerker (Niveau 2 en 3)
• Tekenaar
• Poetsers voor de werkplaats op vrijdagavond

Heb je interesse in de staalbouw, ben je niet bang om je handen uit je mou-
wen te steken? Werk je graag in teamverband en sta je open om je verder te 
ontwikkelen en door te groeien?
Dan ben jij degene die we zoeken.
Heb jij niet de juiste opleiding maar wel de interesse om een opleiding te 
volgen dan gaan we graag met je in gesprek.

We nodigen je graag uit voor een gesprek om met jou de mogelijkheden te 
bespreken.

Informatie kunt u inwinnen bij Erica Nabben. 
Telefoonnummer: 0497-572525 of via e-mail erica@sim-staal.nl.

(sollicitaties bij voorkeur per e-mail.)

 T 0497-572525
 E info@sim-staal.nl
 IBAN NL58 RABO 010.63.30.896
 BTW NL805355625B01
 KvK 17095759

Postbus 64, 5570 AB Bergeijk      Industrieweg 22, 5571 LJ Bergeijk

STAALBOUW B.V.

KEMPEN - Ga je komend schooljaar naar 
het mbo? Dan heb je het voor het kiezen. 
Maar als je op zoek bent naar een school 
waar je echt aan de slag gaat, dan ben je 
bij De Rooi Pannen aan het goede adres. 
Op onze scholen in Tilburg, Eindhoven en 
Breda is praktijkgerichtheid heel ver door-
gevoerd.

Wat dit in de praktijk betekent? Je zit minder 
in de schoolbanken en gaat meer aan de slag 
in de praktijk. We laten je dit graag zien tij-
dens onze infodag op 10 maart van 16.00 tot 
19.00 uur. Juist nu willen we jou tijdens de  
infodag helpen bij je studiekeuze.

Je kunt als vervolgopleiding kiezen voor een 
van onze praktijkgerichte mbo-opleidingen. 
Bijvoorbeeld op het gebied van handel &  
ondernemen, horeca, marketing & eve-
nementen, marketing, sales & hospitality,  
toerisme & recreatie en vormgeving.

Vertrouwde omgeving
Ook goed om te weten: op De Rooi Pannen is 
iedere afdeling als het ware een kleine school 
waar iedereen jou kent. Dat zorgt voor een 
vertrouwde omgeving waarin we je leren om 
het beste uit jezelf te halen. Verder hoef je bij 
ons geen schoolkosten te betalen. Je betaalt 
alleen voor zaken die je mag houden, zoals 
vakkleding.

We zijn er trots op dat onze inspanningen 
voor studenten leiden tot een goed resultaat. 
Zo stroomt op ons mbo gemiddeld 75,6 pro-
cent van de studenten uit met een mbo-diplo-
ma (landelijk gemiddelde: 73,4 procent). Ook 
stroomt 49,5 procent van de mbo-studenten 
door naar het hbo (landelijk: 36,6 procent).

Laat ons weten dat je komt
Laat ons weten dat je op 10 maart komt via 
derooipannen.nl/infodag. We kijken uit naar 
je komst!

Bij De Rooi Pannen ga je echt aan de slag

LUYKSGESTEL - Eindelijk is het weer zover. 
We kunnen op 13 maart weer als vanouds 
wandelen in de prachtige omgeving van 
Luyksgestel. Startlocatie: gemeenschaps-
centrum Den Eijkholt, Kapellerweg 3 in 
Luyksgestel.

Afstanden/starttijden: 7 km van 08.00 tot 
14.00 uur, 12 km van 08.00 tot 13.00 uur, 16 
km van 08.00 tot 12.00 uur, 21 km van 08.00 
tot 11.00 uur en 26 km van 08.00 tot 10.00 uur.
Deelname kost: € 0,50 voor kinderen, € 1,50 
voor leden van Grenslopers, € 2,00 voor ove-
rige leden KWBN en Belgische Wandelbond 
en € 3,00 voor overige wandelaars (sticker 
inbegrepen). 

Op het startbureau worden consumptiemun-
ten verkocht à € 1,30 (halve munten kosten  
€ 0,65) waarmee je op de rustpost kunt be-
talen. 

De wandelroute gaat door natuurgebied 
Stevensbergen. Dat ligt te midden van de 
gemeentebossen van Luyksgestel en is een 
voormalig heideveld met nog enkele stuif-
zandresten. De Stevensbergen zijn eigen-
dom van de Vereniging Natuurmonumen-
ten. Het gebied claimt het hoogste punt van 
Noord-Brabant te bezitten. De Stevensber-
gen staat bekend als een rijk reptielengebied.
De rustpost is bij het Zwartven in het Venak-
kerbosch. 

Als u terugkomt bij de finish (start) is het nog 
heerlijk toeven in Den Eijkholt. De startloca-
tie is tot op 400 meter bereikbaar per bus lijn 
318; halte Molenstraat. Heel veel wandelge-
not! Voor meer info:

info@degrenslopers.nl

Zondag 13 maart 
voorjaarswandeling 
WSV De Grenslopers

KEMPENLAND
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TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Van Bommel Optiek: 
dé lenzenspecialist van de regio

www.vanbommeloptiek.nl 

Afspraak maken? Bel 06-31750599 

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

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

• Ook alleen lenscontrole mogelijk

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

VERMAKELIJK

XXL Kipshoarma
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 1 turks brood
o 500 gr kipshoarma
o een fles knoflooksaus
o 4 tomaten
o 1 grote ui
o 1 rode paprika
o 1 courgette
o 250 gr champignons
o 100 gr geraspte kaas
o reepjes ijsbergsla
o 2 el olijfolie

Verwarm de oven voor op 180°C.
Snijd de champignons in plakjes, de
paprika en courgette in blokjes en
snipper de ui grof.

Halveer het brood horizontaal. Beleg
de onderste helft met de kaas en
tomaat. Leg de broodhelften naast
elkaar op een bakplaat en bak circa
10 minuten in het midden van de
oven.

Verhit ondertussen de olijfolie in een
hapjespan en roerbak hierin de
groenten voeg na circa 5 minuten de
shoarma toe en bak alles gaar.
Verdeel de ijsbergsla, het shoarma
mengsel over de onderste broodhelft
met kaas en tomaat en spuit er wat
knoflooksaus op. Dek af met de
andere helft.

Serveer met extra knoflooksaus.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 35 min

Soms slaat het bij mij ook weer toe…..de 
vraag der vragen….. Wat eten we vandaag?
Waar heb ik zin in, waar hebben de kinderen 
zin in, wat zou manlief vanavond graag eten? 
Soms komt er een antwoord waar ik iets mee 
kan, zoals mam, die pasta-pesto van laatst 
was zo lekker of zal ik vanavond dan iets 
maken? Maar soms komt er geen reactie, of, 
‘moet ik dat nou al weten?’ Ja, want ik kan het 
om 17.30 uur ook niet verzinnen en maken tegelijk….. SOMS…. soms wordt het dan dit.

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
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o een fles knoflooksaus
o 4 tomaten
o 1 grote ui
o 1 rode paprika
o 1 courgette
o 250 gr champignons
o 100 gr geraspte kaas
o reepjes ijsbergsla
o 2 el olijfolie

Verwarm de oven voor op 180°C.
Snijd de champignons in plakjes, de
paprika en courgette in blokjes en
snipper de ui grof.

Halveer het brood horizontaal. Beleg
de onderste helft met de kaas en
tomaat. Leg de broodhelften naast
elkaar op een bakplaat en bak circa
10 minuten in het midden van de
oven.

Verhit ondertussen de olijfolie in een
hapjespan en roerbak hierin de
groenten voeg na circa 5 minuten de
shoarma toe en bak alles gaar.
Verdeel de ijsbergsla, het shoarma
mengsel over de onderste broodhelft
met kaas en tomaat en spuit er wat
knoflooksaus op. Dek af met de
andere helft.

Serveer met extra knoflooksaus.

BBeerreeiiddiinngg:
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XXL Kipshoarma
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 1 turks brood
o 500 gr kipshoarma
o een fles knoflooksaus
o 4 tomaten
o 1 grote ui
o 1 rode paprika
o 1 courgette
o 250 gr champignons
o 100 gr geraspte kaas
o reepjes ijsbergsla
o 2 el olijfolie

Verwarm de oven voor op 180°C.
Snijd de champignons in plakjes, de
paprika en courgette in blokjes en
snipper de ui grof.

Halveer het brood horizontaal. Beleg
de onderste helft met de kaas en
tomaat. Leg de broodhelften naast
elkaar op een bakplaat en bak circa
10 minuten in het midden van de
oven.

Verhit ondertussen de olijfolie in een
hapjespan en roerbak hierin de
groenten voeg na circa 5 minuten de
shoarma toe en bak alles gaar.
Verdeel de ijsbergsla, het shoarma
mengsel over de onderste broodhelft
met kaas en tomaat en spuit er wat
knoflooksaus op. Dek af met de
andere helft.

Serveer met extra knoflooksaus.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 35 min

EERSEL - Hardlopen kun je 
in je eentje doen, maar het 
wordt nog leuker als je het 
samen doet. Naast dat het 
gezellig is om samen hard-
lopend de tijd door te bren-
gen, kun je elkaar motive-

ren en uitdagen. De voordelen van samen 
hardlopen!

Samen is leuker
Veel activiteiten worden leuker wanneer je 
deze kunt delen met mensen die je kent. Ook 
hardlopen kun je heel goed samen met een 
vriend of vriendin doen. Zo maak je van hard-
lopen een sociale activiteit waar je naar uit-
kijkt, in plaats van noodzakelijke arbeid waar 
je tegenop kijkt.

Eff iciënte tijdsbesteding
Het ideale van samen hardlopen is dat je 
eff iciënt met je tijd omgaat. Kiezen tussen 
bijpraten met die vriend(in) of een dosis 
lichaamsbeweging is niet meer nodig, voort-
aan combineer je het gewoon door samen te 
sporten. Zo sla je twee vliegen in één klap.  
Bovendien zorgt hardlopen voor een sterke 
onderlinge band en vliegt de tijd voorbij als je 
gezellig samen op pad bent.

Meer motivatie
De moeilijkste meters zijn van de bank naar 
de deur. Soms heb je weinig motivatie en kun 

je allerlei smoesjes bedenken om niet van die 
bank af te hoeven komen. Je bent moe, het 
regent al de hele dag, je bent druk... de stem-
metjes in je hoofd werken je tegen. Het enige 
wat je dan nodig hebt, is een afspraak om 
te gaan lopen. Wanneer je met anderen af-
spreekt om te gaan sporten, is het veel waar-
schijnlijker dat je ook daadwerkelijk gaat. Je 
wil de ander natuurlijk niet teleurstellen en 
zal wel met een hele goede reden moeten 
komen om niet te gaan.

Veiliger
Last but not least: samen op pad gaan is veili-
ger. Zeker wanneer je in een afgelegen gebied 
loopt, is het fijn om samen te zijn. Gebeurt er 
iets onderweg? Dan is er altijd iemand bij je 
in geval van nood. Bovendien weten twee 
mensen weten meer dan één, dus ook minder 
kans om de weg kwijt te raken.

Wil jij, alleen of met je trainingsmaatje, liever 
in de groep lopen? Bij DES is dit mogelijk. 
DES heeft 4 niveaugroepen met ieder zijn 
eigen afstand en snelheid. Kijk op www.
avdes.nl of mail naar loopgroepen@avdes.nl. 

Nog geen loper maar wil je hier wel mee be-
ginnen? Op dinsdag 5 april start DES met een 
nieuwe groep voor mensen zonder loop- of 
sportervaring. Iedereen kan hier instromen. 
Voor meer informatie, mail naar starters-
groep@avdes.nl.

Hardlopen doe 
je samen bij DES
Dinsdag 5 april start DES met een nieuwe groep

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

Laaibeemden 23 • 5529 BB Casteren
Tel. 0497-682119 • Fax: 0497-681950

Mobiel: 06-51229791

  WIST
     JE 
DAT...?

... de Eiff eltoren 
in de zomer 

15 centimeter 
langer is dan 
in de winter? 
Hij bestaat 

voornamelijk uit 
staal en dat zet 

bij hogere 
temperaturen uit.
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Kansen pakken
Ik maak een ommetje door ons dorp  
Hapert en zie dat er weer veel aan het ver-
anderen is. Vanuit mijn huis loop ik door 
het park, rechtsaf de Nieuwstraat in, rich-
ting de Kerkstraat. Steevast kom ik langs 
café ’t Pleintje; het café dat mijn opa en 
oma, Jan en Maria Schilders, vroeger heb-
ben uitgebaat. Tot mijn schrik zie ik dat het 
café aan de overkant van de Kerkstraat, 
café ’t Huukske, leeggeruimd wordt. Links 
en rechts hoor en lees ik dat het café 
plaats gaat maken voor woningen. Natuur- 
lijk ben ik blij dat er dan meer mensen 
een fijne plek in Hapert kunnen vinden, 
maar het voelt ook dubbel. Er verdwijnt 
weer een ontmoetingsplek. Dit gaat zeker  
invloed hebben op de leefbaarheid van het 
dorp waar ik geboren en getogen ben.

De lucht is dreigend en dus versnel ik mijn pas richting ons dorpscentrum. Ik ben blij te 
zien dat Lunch en Diner 38 en de Gaopert de laatste jaren toegevoegd zijn aan Hapert. 
Ondanks dat beide horecagelegenheden door de lockdown gesloten zijn, staat het markt-
plein weer afgeladen vol met auto’s. Gelukkig kan ik zelf met de fiets of te voet mijn bood-
schappen doen, maar ook ik vind het fijn om een parkeerplek te vinden als ik met de auto 
ga. Op de fiets of te voet met een kratje bier is toch best wel zwaar! Misschien maar een 
blauwe zone op het marktplein? Voorlopig, want in plaats van al die auto’s, zie ik natuurlijk 
liever een plein om elkaar te treffen en gezellig wat te drinken. Deze kansen moeten we 
pakken! 

Het is goed om te zien dat ook de voormalige Novy weer gevuld is en dat Straatman 
weer verdergaat. De leegstand lijkt in Hapert eigenlijk goed mee te vallen. Ik vervolg mijn 
route via de in aanbouw zijnde MFA ‘Hart van Hapert’. Een supermooie ontwikkeling waar  
Hapert enorm trots op mag zijn. Een plek om elkaar te ontmoeten, te leren en samen te 
werken. Den Tref, waar ik in mijn jeugd heb gecarnavald en waar veel groep 8 musicals  
hebben plaatsgevonden, krijgt daar gelukkig een nieuwe bestemming. Ook mijn oude  
basisschool, het Palet, wordt in dit mooie gebouw ondergebracht. 

Ik zie dat Hapert best goed op weg is. Nu nog die wijk voor starters realiseren tussen het 
Wijereind en de Flexcampus! Ik dagdroom verder over wat er op de plekken, die met de 
bouw van de MFA vrijkomen, neergezet kan worden. Het liefst zie ik daar ook passende 
woningen voor bijvoorbeeld ouderen, die dichtbij de dorpskern willen wonen. 

Bij dagdromen blijft het niet. Bladel Transparant wil kansen pakken en volop voor deze  
ontwikkelingen gaan. We gaan door op de ingeslagen weg en zetten ons in voor alle  
kernen in de gemeente, want de gemeente Bladel zijn we samen!

Ik ben aan het eind van mijn route beland. Het zonnetje laat zich even zien. Ik loop het park 
van Hapert in en hoor de vogeltjes alvast fluiten. Ik ben thuis. 

Lisa Coolen 

Nummer 3 – Bladel Transparant

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

EERSEL - Op woensdagmorgen 23 februari 
werd bij Bouwcenter Van Hoppe in Eersel 
een cheque ter waarde van € 796,17 aan-
geboden aan de Nederlandse Hartstich-
ting. De cheque werd door Ingrid Siebers, 
namens Bouwcenter Van Hoppe | Centen, 
aan Ilse van Kasteren,  contactpersoon 
voor de Hartstichting in de gemeente Eer-
sel, overhandigd.

De directie van Bouwcenter Van Hoppe | 
Centen stelde in 2021 € 10.000,- ter beschik-
king voor 8 goede doelen die door medewer-
kers werden aangedragen. Ingrid Siebers had 
de Hartstichting als haar doel gekozen. Om 
de betrokkenheid van de medewerkers te 
vergroten werden een aantal activiteiten ge-
organiseerd. Geld wat medewerkers hiervoor 
kregen werd vervolgens gedeponeerd in het 
gekozen goede doelen potje. Uiteindelijk zijn 

deze bedragen begin 2022 overhandigd aan 
alle goede doelen. 

De 8 goede doelen in 2021 waren Stichting 
Het Vergeten Kind, Stichting Wèl!, Stichting 
Matchis, Kika, Hartstichting, Stichting Name-
lok, 113 Zelfmoordpreventie en de Voedsel-
bank DAS.

Hartstichting en Goede Doelenweek Eersel
De Hartstichting is één van de negentien 
landelijke doelen die meedoet aan de Goede 
Doelenweek Eersel, die binnenkort voor de 
vierde keer zal worden gehouden in de hele 
gemeente Eersel in de week van maandag 
4 t/m zaterdag 9 april. De voorbereidingen 
hiervoor zijn al in een vergevorderd stadium 
en eind maart zal er weer nadere informatie 
over deze gezamenlijke collecteweek in de 
plaatselijke huisbladen verschijnen.

Cheque voor Nederlandse Hartstichting

Ingrid Siebers (l) en Ilse van Kasteren
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Kom en steun de strijd tegen energiestofwisselingsziekte

17+  ll 12.03.2022 ll TIJD: 20.00 T/M 04.00 ll @DE KOSTER REUSELVVK € 8,00 bij DE KOSTER of ENERGY4FINN ll aan de kassa € 10,00  

IEDER KIND HEEFT RECHT OP ENERGIE

Optredens van o.a: 
OfGeZatBand
DJ Luuk Ansems
No Silence 

12 maart 2022

Steunen we kinderen met -stofwisselingsziekte
we tot de zon opkomt

ENERGIE
DANSEN

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

NUMMER
ZESTIEN IS JARIG

EN TRAKTEERT 
DE HELE MAAND!

VOLG ONS OP SOCIAL MEDIA
VOOR ONZE TE GEKKE ACTIES

@NUMMERZESTIEN

GRATIS JEANS
MAAK DEZE WEEK 

ELKE DAG KANS OP EEN

JEANS MALELIONS
TRACKSUIT 
DAMES/HEREN

+GRATIS PARFUM
EN  STRANDTAS 
T.W.V. 80 EURO!

169.99

99.9999.

T.W.V. 80 EURO!

JEANS
39.9939.39.999939.9939.39.9939.

10.-
39.

2E JEANS 
49.9949.49.999949.9949.49.9949.

15.-
49.

2E JEANS 
59.9959.59.999959.9959.59.9959.

20.-
2E

59.
20.2E JEANS 

ALLE JEANS
79.99  89.99  99.99  109.99  119.99

E HALVE
PRIJS!

FEESTPRIJS

ZESTIEN IS JARIG

DE HELE MAAND!

GRATIS JEANS

TRACKSUIT 
DAMES/HEREN

+GRATIS PARFUM
EN  STRANDTAS 
T.W.V. 80 EURO!

169.

99.
169.

99.
+GRATIS PARFUM
EN  STRANDTAS 
T.W.V. 80 EURO!

+GRATIS PARFUM

FEESTPRIJS

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

BLADEL - Uitstekende service, een onge-
dwongen sfeer en een ruim aanbod voor 
het hele gezin, met regelmatig goede ac-
ties. Voor eigenaar Robert Broeks van kle-
dingzaak Nummer Zestien al tien jaar lang 
heel vanzelfsprekend. En voor klanten pre-
cies de redenen om terug te blijven komen. 
“Wij verkopen niet, wij geven advies.”

Bij binnenkomst is meteen duidelijk waarom 
Nummer Zestien al tien jaar lang een begrip 
is. De fraaie en overzichtelijk ingedeelde kle-
dingzaak straalt een warme gezellige sfeer 
uit. Mensen kijken rustig rond en worden 
vriendelijk te woord gestaan door mede-
werkers. “Klantvriendelijkheid, mensen het 
gevoel geven dat ze welkom zijn vinden wij 
belangrijk,” vertelt Robert Broeks. Klanten 
weten dit te waarderen, want vanuit de hele 
regio komen zij al een decennium lang re-
gelmatig terug naar Nummer Zestien. “Het 
hele gezin kan bij ons terecht,” vertelt Janny 
de Bie, rechterhand van Robert. “Wanneer de 
heren geslaagd zijn, kunnen ze met een lek-
kere kop koffie ergens gaan zitten, zodat de 
rest van het gezin op het gemak kan rond-
snuffelen.” Met de klantenkaart van Nummer 
Zestien kunnen kortingen op de eerstvolgen-
de aankoop oplopen tot wel € 100,-! 

Maart feestmaand
In tien jaar tijd heeft Robert iets moois neer-
gezet. Vier winkels en een mooie webshop; 
nummerzestien.eu. Hier vind je maar liefst 
zeventig merken. Van het hippe, jonge ONLY, 
Colourful Rebel en Refined Departement 
voor de meiden tot wat volwassener merken 
als OPUS, Studio Anneloes en Geisha voor 
de dames. De jonge gasten vinden hier hun 
perfecte skinny jeans en toffe hoodies van 

Malelions en Jack & Jones. PME en G-Star 
zijn ook bekende herenmerken die Nummer 
Zestien voert. Robert: “Stuk voor stuk leuke 
merken, met goeie collecties. Voor ieder wat 
wils. Maart wordt een geweldige feestmaand. 
We pakken flink uit, met iedere week nieuwe 
acties.” Het belooft veel moois. Janny: “Gave 
‘giveaways’, zoals cadeaubonnen, kortingen, 
jeans, goodiebags. We geven zelfs outfits 
weg! Voor iedereen een hele lekkere start van 
het voorjaar.” 

Hou daarom krant, Instagram en Facebook 
goed in de gaten! Vooral op Social Media 
zullen alle acties worden gepost; @nummer- 
zestien. Nummer Zestien vindt u aan de  
Sniederslaan 16 en OOTD Fashion aan de  
Sniederslaan 23a in Bladel.

Kledingzaak Nummer Zestien 
in Bladel bestaat tien jaar

HAPERT - Op zaterdag 19 februari vond 
de winterwandeling Haopertse Snertloop 
plaats. Gelukkig was de storm gaan liggen 
en mocht de organisatie vele wandelaars 
begroeten. 

Bijna 300 deelnemers hebben de 1e editie 
meegemaakt en kwamen enthousiast terug 
van hun routes door de prachtige natuur, 
bossen en hei in de omgeving van Hapert. 
In  gemeenschapshuis Den Tref werd vervol-
gens van een lekkere kop erwtensoep geno-

ten, anders is het natuurlijk geen echte snert-
loop! Later op de dag werd bij KempenFM de 
trekking bekendgemaakt van de loterij met 
fantastische prijzen, geschonken door Landal 
Greenparks Het Vennenbos, Voet en Goed 
en Jumbo Dick van Gerwen. De prijswinnaars 
hebben inmiddels hun prijs opgehaald. 

Kortom, een geslaagde 1e editie, als opwar-
mertje voor de Wandelweek Hapert, die ge-
pland staat voor dinsdag 5 juli t/m zondag 10 
juli.

Geslaagde 1e editie Haopertse 
Snertloop winterwandeling
Met bijna 300 deelnemers

JONG & OUD
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 5

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#8

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

8 7 2 5 8 1
1 8 2 3 5 1 3 7

4 3 2
3 4 5 6 8

3 1 3 7 3 6
7 6 2 7

5 1 8
3 6

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

8 1 7 1 2
2 7 9

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

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

8 4 3 3 1

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 9

"Experience is one thing you can't get for nothing."
-- O

scar W
ilde

1 7 2 4 8
2 9 8 1

9 3
9 5 8

3 4 2 7
7 1 9

5 2
2 5 9 4

7 3 1 8 2

De winnaar van vorige week is: 

Bea Staal 
uit Hooge Mierde

met de oplossing: 
‘Samen uit samen thuis’

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

 Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 9

Baruch's O
bservation:

If all you have is a ham
m

er, everything looks like a nail.

7 4 5
5 3 7

1 6 9
9 3

4 1
7 4
8 1 9

1 6 2
2 9 1

Interm
ediate M

azes by K
razyD

ad, B
ook 4

M
aze #8

©
 2010 KrazyD

ad.com
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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.

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

www.puzzelpro.nl©

AFASIE
AFHECHTING

AFRIT
AMATI
AUDIO

BEGERIG
BLAAS

BLOEIEN
CINDERELLA

CYSTE
EKSTER

EREDIVISIE
FABEL

FOCUSSEN

FRICTIE
GASNET

GRENZELOOS
HAARD
INTENS
KLISMA
KNOEST

KRAAG
LEVENSLANG

LUWTE
MOKER

NARWAL
NERTS

NICARAGUA

OMWONENDE
PANDA
PANTER
PARAAF
PASTA

PIEKEREN
PRAALZIEK

SCHETSBOEK
SLIERT
STAART
STANG

TREURMARS
VOETPAD

ZADEN

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Huis(houding) • Oplossing:  Samen uit samen thuis • Antwoorden: A: Kinderwens – 
B: Werkkamer – C: Zakkammetje – D: Kookwekker – E: Keukenprinses – F: Schuurspons – G: Ko� iekamer – 
H: Wegpoetsen – I: Opvoedingspatroon – J: Doorzonkamer – K: Onderkomen – L: Huisnummer – M: Salonremise – 
N: Zitkamer – O: Douchecel – P: Theepauze – Q: Dweilen – R: Isolatie

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

Woordzoeker

James Hond!James Hond!
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*Voorwaarden in de winkel

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

2

3

4

EEN TRENDY ZORGBED VOOR LUXE & COMFORT 

Enkele voordelen van onze 
handvervaardigde kwalitatieve 
boxspring zorgbedden

Keuze uit vlak, elektrisch verstelbaar of hoog-laag verstelbaar (per ligvlak)
Keuze uit 300 verschillende stoffen en kleuren
Keuze uit 9 verschillende hoofd- en voetborden
Keuze uit 3 lengte- en breedte maten

1
2
3
4

Het gemak van alles onder één dak bij De Laat Slaapexpert
Kom bij ons langs voor jouw compleet ingerichte slaapkamer. Naast de ruime keuze 
in slaapsystemen van verschillende merken bieden wij een groot assortiment aan 
in kwaliteitstextiel. De service en deskundigheid van De Laat Slaapexpert reikt 
tot aan jouw slaapkamer. Bestellingen worden gratis aan huis geleverd en 
gemonteerd door ons vakkundige bezorgteam.
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 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
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

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!

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!

Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736



31 4 maart 2022

OPENINGSTIJDEN:
Donderdag: 13-18 uur
Vrijdag: 10-18 uur
Zaterdag: 10-18 uur

Zondag: 10-18 uur
Maandag: 13-18 uur
Dinsdag & woensdag: gesloten

www.pacomeubelen.com
Klantenservice:
algemeen@pacomeubelen.nl
pacomeubelen.com/contact Volg ons op

social media!

IEDERE ZONDAG 
OPEN!

BLIJFT U LIEVER THUIS? WIJ BEZORGEN AAN HUIS, BESTEL ONLINE: WWW.PACOMEUBELEN.COM

011 98 88 78 Gratis 
parkeren

PACO: 6000M2 MEGASTORE
EUROPALAAN 39
3900 PELT (BELGIË)
SLECHTS 5 MIN. RIJDEN VANUIT DE GRENSOVERGANG BIJ BERGEIJK

WOONdeals

449,-
TV-KAST SLECHTS:

299,-
U BESPAART: 150,- (33%)

529,-
BOEKENKAST SLECHTS:

399,-
U BESPAART: 130,- (25%)

499,-
EETTAFEL Ø130x76 cm

249,-
U BESPAART: 250,- (50%)

VLOERLAMP SLECHTS:

129,-

119,-
STOEL SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 50,- (42%)

169,-
STOEL SLECHTS:

99,-
U BESPAART: 70,- (41%)

1499,-
VITRINEKAST SLECHTS:

799,-
U BESPAART: 700,- (47%)

HANGLAMP SLECHTS:

139,-

399,-
FAUTEUIL SLECHTS:

249,-
U BESPAART: 150,- (38%)

299,-
FAUTEUIL SLECHTS:

199,-
U BESPAART: 100,- (33%)

199,-
VLOERLAMP SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 130,- (65%)

189,-
SALONTAFELSET VAN 3:

89,-
U BESPAART: 100,- (52%)

189,-
SALONTAFELSET VAN 3:

89,-
U BESPAART: 100,- (52%)

1899,-
 STOERE HOEKBANK XL:

899,-
U BESPAART: 1000,- (53%)

Ook leverbaar met grijs blad
en in grotere afmetingen

Leverbaar in 3 kleuren
en in spiegelbeeld

1598,-
HOEKBANK XL:

799,-
U BESPAART: 799,- (50%)

529,-
BOEKENKAST SLECHTS:

399,-
U BESPAART: 130,- (25%)

529,-

189,-
SALONTAFELSET VAN 3:

89,-
189,-

119,-
STOEL SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 50,- (42%)

119,-

HANGLAMP SLECHTS:

139,-

U BESPAART: 50,- (42%)

169,-
STOEL SLECHTS:

99,-
U BESPAART: 70,- (41%)

169,-

499,-
Ø130x76 cm

249,-
U BESPAART: 250,- (50%)

499,-

en in grotere afmetingen

VLOERLAMP SLECHTS:

129,-

FAUTEUIL SLECHTS:

249,-
U BESPAART: 150,- (38%)

FAUTEUIL SLECHTS:

199,-
U BESPAART: 100,- (33%)

449,-
TV-KAST SLECHTS:

299,-
U BESPAART: 150,- (33%)

449,-

89,-
U BESPAART: 100,- (52%)

89,-
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Onze duim staat omhoog voor de moeder en dochter die onze broer, 
nadat hij met de fiets gevallen was, naar huis hebben gebracht. 
Fijn dat er nog behulpzame mensen zijn.

Een familielid 

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

Onze duimen staan omlaag. Tijdens het wandelen met onze 2 aan-
gelijnde honden in het bos in Hoogeloon kwam een mevrouw ons 
tegemoet met een grote niet aangelijnde zwarte hond, die onze 
hond aanviel. Mevrouw deed niets, er volgde een woordenwisseling 
en zij zou contact opnemen, maar dat is niet gebeurd. Niet sociaal. 

Namens de wandelaars

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

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 omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... materiële tekorten 
in oorlogstijd ervoor 

zorgde dat er een patent 
op plastic auto’s werd 

aangevraagd? 

Ford Motor Company, 
een van de eerste 
toonaangevende 

fabrikanten van in massa 
geproduceerde voertuigen, 

had het aangevraagd. 

Het plastic was 
afkomstig van een 

fabriek waar sojabonen 
werden verwerkt.

www.loesje.nl

de
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m

ALLERHANDE

VESSEM - Zo langzamerhand gaat onze 
samenleving terug naar ‘het oude nor-
maal’: veel maatregelen gaan overboord 
en we kunnen weer gaan en staan waar we 
willen. Op de Jacobushoeve, Jan Smulders-
straat 4 in Vessem, hebben we zo goed en 
zo kwaad als het ging de afgelopen twee 
jaar de boel gerund. Soms waren we ge-
heel gesloten, dan weer waren de winkels 
gedeeltelijk open en ook kon er niet altijd 
koff ie gedronken worden. 

De saamhorigheid onder de vrijwilligers is 
echter groot en we hebben er met zijn allen 
de schouders onder gezet en zijn bezig ge-
bleven met alles wat er moet gebeuren in en 
om onze monumentale boerderij. Terug naar 
‘het oude normaal’ dat is echter gemakke-
lijker gezegd dan gedaan voor wat betreft 
onze activiteiten en de openingstijden van 
onze winkels en onze ontmoetingsruimte het 
Praathuis. In de afgelopen periode hebben 
wij van menig vrijwilliger afscheid genomen. 
Ook zijn sommige mensen helaas nog niet in-
zetbaar. Hierdoor is het niet mogelijk om vijf 
dagen in de week open te zijn, zoals voor de 
pandemie.

De Jacobushoeve is daarom dringend op 
zoek naar nieuwe vrijwilligers die één of 
meer dagdelen per week beschikbaar zijn 

om werkzaamheden te verrichten binnen één 
van onze afdelingen. We hebben een winkel 
in tweedehands huishoudelijke zaken, een 
kledingwinkel en een boekenwinkel. Op de 
afdeling goederenontvangst worden de aan-
geboden waren beoordeeld en gesorteerd. 
Voor zowel het onderhoud van de tuin als 
het onderhoud van gebouwen en technische 
zaken hebben we een groep vrijwilligers. En 
last but not least is er ons Praathuis waar de 
groep gastvrijheid de scepter zwaait en onze 
gasten voorziet van koff ie of thee.

Als vrijwilliger vind je bij ons niet alleen 
een leuke en zinvolle invulling van je vrije 
tijd. Naast gezelligheid met onze gasten en 
medevrijwilligers draag je ook indirect een 
steentje bij aan de levensomstandigheden 
van mensen die het in het leven minder heb-
ben getroff en dan wij. Als Jacobushoeve pro-
beren wij jaarlijks een substantieel deel van 
onze inkomsten te schenken aan projecten 
ver weg of dichterbij. 

Laat je vrijblijvend informeren of werken bij 
de Jacobushoeve iets voor jou is. Loop eens 
binnen op dinsdag, donderdag of zaterdag of 
neem contact op via mail ondersteuning@
jacobushoeve.nl of telefoon 0497-592059. 

www.jacobushoeve.nl

Nieuwe 
vrijwilligers gezocht! Inloopspreekuur Welzijn in de Kloostertuin

HAPERT - Voor een gemeenschap waar het fijn wonen en leven is. Een buurt waar 
iedereen zich thuis voelt, waar je merkt dat je ertoe doet, voor jezelf en anderen. 
Waar je vitaal bent, actief en lekker in je vel zit. 

Ook al zijn er (tijdelijke) beperkingen of loopt je leven anders dan je hoopt. Welzijn de 
Kempen zet zich in voor jouw welzijn. Ons belangrijkste doel is er voor te zorgen dat ieder-
een zoveel mogelijk in de samenleving mee kan blijven doen. Wij bieden praktische hulp, 
bijvoorbeeld door het inzetten van een maatje of vrijwilliger, dagbesteding, buurtbemidde-
ling, thuisadministratie, jonge mantelzorgers en vrijwillige palliatieve terminale thuiszorg. 
Wij kennen de mogelijkheden binnen de Kempen en we begeleiden vrijwilligers.

Je kunt bij ons terecht:
-  als je behoefte hebt aan meer sociale contacten en gezelligheid;
-  bij vragen of zorgen over het welzijn van uzelf, een buurtbewoner of familielid;
-  als je benieuwd bent naar activiteiten in de wijk;
-  wanneer je iets mist in de wijk, of juist een leuk idee hebt voor de buurt(bewoners);
-  wanneer je kansen ziet voor samenwerking tussen bewoners en organisaties in de wijk;
- wanneer je je wil inzetten als vrijwilliger.

Ik denk graag met je mee, help bij het verhelderen van je vraag en zoek samen met jou 
naar mogelijkheden. Is er een activiteit, bewoner of organisatie die past bij jouw vraag of 
aanbod, maar is een eerste stap te groot, dan ondersteun ik je graag bij het eerste contact.

Inloop spreekuur
Iedere eerste dinsdag van de maand, van 13.30 tot 16.00 uur, in de Kloostertuin, Kerk-
straat 21 in Hapert. De andere dinsdagen ben ik wel aanwezig, maar dan op afspraak. Of 
stuur een mailtje naar: diannecoolen@welzijndekempen.nl. Loop gerust binnen, ik help je 
graag!

Dianne Coolen
Sociaal makelaar

De ‘Duim’ gaat omlaag

de
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Alzheimer Zuidoost-Brabant 
zoekt een Penningmeester
Een van de taken is het opstellen van de  
jaarlijkse begroting en het bewaken van de 
uitgaven. Nauwkeurig zijn is belangrijk. 

Ook verzorg je de gemeentelijke subsidie 
aanvragen voor de diverse Alzheimer Cafés 
binnen de afdeling. Alzheimer werkt er hard 
aan om onze regio dementievriendelijk te 
maken. Je komt terecht in een warme, profes-
sionele organisatie en werkt samen met een 
groep van bevlogen en betrokken mensen.

Ben jij nauwkeurig en houd je van cijfers? 
Neem dan contact op met mevrouw Mart van 
de Vorst-Hermens: zobrabant@alzheimer-
vrijwilligers.nl of 06-82058710

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

Wie wil de website van 
de Goei Plak bijhouden?    

Cordaad Welzijn zoekt een vrijwilliger die de 
website voor De Goei Plak in Bladel actueel 
wil maken en daarna bijhouden. De website 
is gemaakt in WordPress.  

Je actualiseert de website, controleert alle 
gegevens op juistheid en zorgt dat de web-
site zo volledig mogelijk is. Je kunt vanuit huis 
werken of bij De Goei Plak op tijden die voor 
jou het beste uitkomen. Het zou fijn zijn als de 
website weer helemaal bijgewerkt is.

Contactpersoon Ivonne Megens, telefoon  
06-57782844 of imegens@welzijndekempen.nl.

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

De wandelsokken kunt u ophalen bij  
Voet & Goed aan de Markt 54 in Hapert.
  
De sporthanddoek/bidon/heuptas kunt u 
ophalen bij PC55, Hoefblad 40 in Hapert.

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

KEMPEN - Kom voorlezen bij de Voorlees-
Express! Met 1 uur per week voorlezen 
in een gezin kun jij al bijdragen aan de 
taalontwikkeling van een kind. Voorlezen 
is leuk en heel belangrijk voor de taalont-
wikkeling van een kind. 

Helaas zijn niet alle ouders in staat om hun 
kinderen voor te lezen. Vaak hebben ze moeite  
met de Nederlandse taal. Of ze zijn zelf nooit 
voorgelezen en hebben geen idee hoe ze dat 

aan moeten pakken. Daarom gaan vrijwilli-
gers van de VoorleesExpress naar een gezin 
toe om aan de kinderen voor te lezen.

Voor dit leuke en belangrijke vrijwilligerswerk 
zoekt de VoorleesExpress weer nieuwe voor-
lezers. Als voorlezer ga je 20 keer naar een 
gezin met jonge kinderen (2 t/m 8 jaar) toe. 
Daar ben je een voorbeeld voor hoe ouders 
leuke (prenten)boeken kunnen voorlezen 
en welke spelletjes ze kunnen doen voor de 
taalontwikkeling van hun kind(eren). 

Ook voorlezer worden? De VoorleesExpress 
zoekt vrijwilligers.  Kijk op www.voorleesex-
press.nl/locatie/dekempen voor meer in-
formatie, meld je aan via voorleesexpress@
bibliotheekdekempen.nl of bel 06-14447878.

VoorleesExpress zoekt vrijwilligers
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INFODAG MBO 10 MAART
16.00-19.00

derooipannen.nl

Juist
nu!

#ECHTAAN
DESLAG

#ECHTAAN

Door Renate Pijnenburg

REUSEL - Op de lagere school haalde hij 
alleen voor ijver en gedrag een 10. Voor de 
overige vakken had Toine Hendrikx uit Reu-
sel weinig belangstelling. Op latere leeftijd 
maakte hij dat helemaal goed en nog altijd 
duikt hij graag in de boeken om achter-
gronden te leren begrijpen en verbanden 
te kunnen leggen. In 2004 veranderde zijn 
leven toen er kanker werd geconstateerd 
en de vooruitzichten niet best waren. Hij 
ging niet bij de pakken neerzitten en heeft 
inmiddels al 17 jaar geplust.

Op avontuur
Toine woont al zijn hele leven in Reusel en 
gaat er nooit meer weg, als het aan hem ligt. 
Hij woont nog altijd bij zijn moeder, maar wil 
benadrukken dat hij geen ‘moederskindje’ is. 
“Het is gewoon zo gelopen en we zijn er alle-
bei content mee”, vertelt hij. “We laten elkaar 
vrij en zorgen voor elkaar.” Moeder Toos wil 
wel even vertellen hoe Toine als kind was: 
“Avontuurlijk, niet binnen te houden. Geen 
hek hield hem tegen, we moesten dikwijls op 
pad om hem te zoeken. Dat was ie op eigen 
gelegenheid op weg naar zijn oma waar hij 
een sterke band mee had. Die woonde een 
stukje verderop, maar dat maakt Toine niet 
uit, hij vond zijn weg wel. We zijn dikwijls on-
gerust geweest.” Nu kan ze erom lachen maar 
destijds was er nog niet eens telefoon om te 
bellen naar oma of hij daar zat.

Schoolcarrière
Vanwege de geringe prestaties op de lagere  
school moest Toine eigenlijk naar de LTS, 
maar daar voelde hij weinig voor. Het werd 
de MAVO. ‘In die tijd kon dat nog nadat er 
enige vriendschappelijke invloed werd uitge-
oefend”, lacht Toine. Het verliep daar niet zon-
der slag of stoot. Na een jaar mocht hij Frans 
laten vallen, een vak dat hem beslist niet 
goed af ging. “Ik ging een keer helpen bij ome 
Toon waar nieuwe pannen op het dak werden 
gelegd en ik wist meteen dat dáár mijn toe-

komst niet lag”, kijkt Toine terug. Uiteindelijk 
maakte hij met goede punten de MAVO af 
en stroomde door naar de middelbare detail-
handelsschool De Rooi Pannen in Tilburg. “Ik 
ging niet heel vaak naar school maar werkte 
thuis wel hard. Ik haalde alle vakken ruim en 
daarom gedoogden ze dat ik niet vaak in de 
les zat. De liberaal zat toen al in me; ik wilde 
graag zelf beslissen hoe ik mijn leven leidde.”

Opleiding
Vanaf zijn 14e had Toine een baantje bij de 
V&D waar hij door cursussen opklom tot ma-
nager. “Een mooie tijd maar ik wilde meer”, 
gaat Toine verder. “Ik dacht dat de Rabobank 
een mooie kans zou zijn maar ik voelde aan 
dat ik niet binnen zou komen door een brief 
te schrijven. Dus liep ik een bankkantoor bin-
nen, vroeg naar de directeur en kletste me-
zelf binnen. In Rijen was ik succesvol en ook 
daar maakte ik een mooie carrière. Ik klom 
op van baliemedewerker tot manager, volg-
de alle mogelijke opleidingen en cursussen. 
Van assurantiën tot mindfulness; als ik dacht 
dat ik er iets aan had, schreef ik me in. Zo 
heb ik ook een HBO opleiding gedaan, mijn 
vrachtwagenrijbewijs, chauffeursdiploma én 
mijn horecapapieren gehaald. Ik heb ervaren 
dat hoe meer je leert, hoe minder moeite het 
kost om iets nieuws te leren. Niet slecht voor  
iemand die de lagere school maar niets vond, 
al zeg ik het zelf.”

Strijd
In 2004 werd bij Toine schildklierkanker ge-
constateerd. “Dat viel rauw op mijn dak maar 
geen moment heb ik dat mijn leven laten 
beïnvloeden. Na een operatie leek de kan-
ker weg maar enkele jaren later was er toch 
een uitzaaiing in mijn rechterlong. Ook dat is 
operatief verwijderd en ik bleek enorm goed 
op een bepaald medicijn te reageren. In 2018 
kreeg ik steeds meer uitvalsverschijnselen en 
toen bleek in mijn nek een uitzaaiing te zitten. 
Mijn wervels moesten worden vastgezet, ik 
belandde in een rolstoel want de linkerkant 
van mijn lichaam werkt niet meer. De artsen 
adviseerden naar een verpleeghuis te gaan. 
De verwachting was dat ik maar een paar 
maanden tot een jaar had maar ik ben er 
nog steeds. Naar een verpleegtehuis wilde ik 
absoluut niet want ik wist dat met heel veel 
hulp thuis veel mogelijk is. Het heeft wat strijd 
gekost met de artsen maar ik ben blij dat ik, 
samen met mijn moeder en zussen, mijn poot 
stijf heb gehouden.”

Sociaal
Toine heeft weinig moeite met de acceptatie 
van zijn handicap. “En noem het alsjeblieft 
gewoon een handicap, er is niks mis met dat 
woord”, benadrukt hij. “Het zit in mijn aard om 
dóór te gaan, me niet te laten tegenhouden. 
Dat uit zich ook in mijn politieke carrière; ik 

wist al vroeg dat ik lid wilde worden van de 
VVD maar mijn vader vond dat ik 18 moest 
zijn. Op mijn 18e verjaardag ben ik naar een 
telefooncel gelopen om me aan te melden. 
Dat typeert mij. Ik heb vele jaren in de ge-
meentepolitiek mijn standpunten naar voren 
gebracht; ik heb het beste met Reusel voor 
en ga graag de discussie aan. Daarbij blijf 
ik trouw aan de landelijke standpunten van 
onze partij maar ik verlies de lokale belangen 
niet uit het oog. Ik denk dat we lokaal een 
stuk socialer zijn dan landelijk.”

In de luwte
Het verenigingsleven heeft altijd een beroep 
kunnen doen op Toine. “Ik zat altijd wel in een 
bestuur, bijvoorbeeld van het KNOV en in de 
jaren ’80 heb ik met twee anderen Stichting 
Karnaval Reusel opgericht. Het carnaval in 

Reusel lag destijds op zijn gat, had last van 
een slecht imago en dus hebben we het  
helemaal anders ingericht. Met succes, mag 
ik wel zeggen. Ik ben er trots op dat ik daar-
aan mee heb mogen werken.” 

Wat Toine wel echt mist, is zijn hobby vliege-
ren. “En dan het liefst met een buggy op het 
strand”, mijmert hij. “Ik was vroeger bijna elk 
weekend aan de kust te vinden, je mag gerust 
zeggen dat ik verslaafd was aan de wind en 
de vlieger. Maar goed, ik heb geaccepteerd dat 
dat niet meer gaat, tijd voor andere dingen. Het 
zit niet in mij om lang stil te staan bij dingen 
die ik niet meer kan. Er is nog zoveel wat wél 
kan en daar richt ik me op. Ik help nog steeds 
mensen die bij me aankloppen en zet me in 
voor de politiek. Niet meer op de voorgrond, 
maar in de luwte kun je ook veel bereiken.”

In de luwte kun je veel bereiken
Toine Hendrikx kende veel tegenslagen maar ziet altijd wat wél mogelijk is

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.

Toine heeft weinig moeite met de acceptatie van zijn handicap. “En noem het alsjeblieft gewoon een handicap, er is niks 
mis met dat woord”, benadrukt hij. “Het zit in mijn aard om dóór te gaan, me niet te laten tegenhouden. Dat uit zich ook 
in mijn politieke carrière; ik wist al vroeg dat ik lid wilde worden van de VVD maar mijn vader vond dat ik 18 moest zijn.”

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

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.

ZONDAG 6 MAART VLOOIENMARKT
Sporthal Tivoli, Geert Grootestraat 72, 
Eindhoven. 09.00-16.00 u. Info: 06-20299824.
www.timmermansevenementen.nl

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

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

FIETSENMAKER ‘T SJAPAPKE
Wij zijn 24 op 7 te bereiken voor een afspraak 
voor verkoop, reparatie en/of onderhoud van 
uw (elektrische) fiets. GRATIS bij u opgehaald 
en retour gebracht! Bel: 06-51573237.

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

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

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

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

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.

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Snorfiets, merk Batavus City, opknapper, € 60,-. 
Opdekdeur, 201x80 cm, een nette deur, € 20,-.
Tel. 0497-384600.

2 houten eettafels + 6 stoelen, elk € 145,- p.st. 
Bed, zwaar hout, 2x2 m + matras, € 150,-. 
2-pers. zalmkleur zitbank, € 300,-. 2 metalen 
rode prullenbakken, € 10,-. Rotanstoel, stoffen 
zitting, € 5,-. Ovale spiegel, houten lijst, € 5,-. 
2 Wedgewood dekschalen, € 10,-. Ronde 
muurklok, batterij, € 4,-. Rieten mand, groot, 
€ 5,-. Voor foto’s bel 06-39366240.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

VERLOREN: Sleutelbos met 4 sleutels op 
28 februari, tussen Hapert (Julianalaan), 
Hoogeloon (Boerenbond) en Hapert (Praxis). 
Tel. 06-51502839.

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

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

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

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

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 OUD IJZER EN OUDE AUTO’S
Alle soorten oude metalen, zoals droger, 
wasmachine, zonnebanken, fietsen, e.d. 
(geen koelkasten en vriezers). Snelle 
gegarandeerde ophaaldienst! Tel. 06-17908458.

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

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

Colofon

Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

TE KOOP

GEVRAAGD

GEZOCHT

VERLOREN

GRATIS Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Container huren
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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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

PAROCHIE

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

1e Zondag van de Vasten
Zaterdag 5 maart
16.00 uur: Eucharistieviering
- Anneke Hoeben-Geboers

Zondag 6 maart
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Miet van de voort-Meulenbroeks 
  en Nol van de Voort
- Toon van Gisbergen
- Jan Vrijsen en Miet Vrijsen-van Gestel 
  (vw. jaargetijde Miet)
- Petronella Lavrijsen en Piet Lavrijsen
- Henk van Loon, Gerrit Sanders 
  en Miet Sanders-van den Borne
- Net Lavrijsen-Lavrijssen (vw. sterfdag)
- Toon Vissers

Maandag 7 maart
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 8 maart
19.00 uur: Eucharistieviering
- Adri Kerkhofs

Woensdag 9 maart
09.00 uur: Eucharistieviering

Donderdag 10 maart
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 11 maart
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Mien Hendrikx-Lavrijssen

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

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

Mededelingen:
-  Vanaf woensdag 9 maart zijn de Heilige Mis-

sen op woensdag voortaan om 09.00 uur.
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de Voed-

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

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Petrusklepel
Het symbool van de veertigdagentijd is een 
kruis. Dat begint al met het askruisje. Het ver-
wijst naar het Kruis waaraan Jezus gestorven 
is. De kleur in de liturgie tot aan Pasen is paars, 
de kleur van boete en verzoening. We willen 
het kwade dat we gedaan hebben goedmaken. 
Op de eerste plaats door ons gebed, maar ook 
door goede werken en versobering. Achterin 
de kerk van Bladel zal een levensgroot kruis 
worden geplaatst. Mensen die willen kunnen 
daar een gebed op prikken. Dat kan iets zijn 
waar zij vergeving voor willen vragen, maar 
ook een zorg of een voornemen. We krijgen 
wereldwijd niet echt adempauze na de pande-
mie. Nu is er het leed en verdriet van de men-
sen in Oekraïne en alle gevolgen voor ons en 
andere landen. Deze vastentijd zal in het teken 
staan van vrede en verzoening. We weten dat 
de kracht van het goede groter is dan die van 
het kwade, maar de weg naar vrede kan lang 
en pijnlijk zijn. Sterkte en Gods zegen!

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 5 maart
16.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                  Biechtgelegenheid
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Kruisweg
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

1e Zondag van de Vasten
Zondag 6 maart
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

HH. Perpetua en Felicitas
Maandag 7 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Johannes de Deo
Dinsdag 8 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Francisca Romana
Woensdag 9 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, Bijbeluurtje

Donderdag 10 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt,
                 Gebedsdienst

Vrijdag 11 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

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

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

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 12 en 13 maart)

Bladel zaterdag:
- Om vrede en gerechtigheid in Oekraïne

Bladel zondag:
- Ter ere van Sint Jozef

Casteren:
- Voor de kinderen, op voorspraak van 
  St. Elisabeth

Hapert:
- Om zegen over de bouw van de MFA

Hoogeloon:
- Jan Schoenmakers en 
  Miet Schoenmakers-van Beers (f)

Overleden
Bladel: Jan Hoskens, 82 jaar

Mededelingen:
-  In de Veertigdagentijd bidden we in Bladel 

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

-  Er is elke woensdagavond (behalve op As-
woensdag), om 19.30 uur, een Bijbeluurtje in 
Bladel. We bekijken tot aan de Goede Week 
- in delen - de nieuwe Jezusfilm ‘The Cho-
sen’. 

-  We steunen als vastenproject een Doven-
school in Uganda. Op de 2e, 4e en 6e zon-
dag van de vasten zal ervoor gecollecteerd 
worden.

-  Op donderdag 10 maart en vrijdag 11 maart, 
om 19.30 uur, is er in de parochiezaal in Bla-
del een gespreksavond over de kerkhoven 
van Bladel en Hapert. Doel is ideeën, vra-
gen en wensen te inventariseren over het 
gebruik, de uitstraling en de mogelijkhe-
den met betrekking tot de kerkhoven. Op 
10 maart spreken we over het kerkhof van 
Bladel en op 11 maart over Hapert.  Eerder 
was er in Casteren al een succesvolle ver-
gelijkbare avond. U  bent van harte welkom.

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 6 maart: 10.00 uur. Mevr. A. Nieuwenhuizen uit Eindhoven
Zondag 13 maart: 10.00 uur. Ds. R. Wijkhuizen uit Helmond
Zondag 20 maart: 10.00 uur. Dhr. L. Wijbenga (kerk. werker) uit Veldhoven

- 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 6 maart: 10.00 uur. Ds. R. Wijkhuizen uit Helmond
Zondag 13 maart: 10.00 uur. Kempendienst in Bergeijk, ds. M.J. Kreeft uit Eersel
Zondag 20 maart: 10.00 uur. Ds. P. Verschoor uit Helmond

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

Zondag 20 maart: 10.00 uur. Dhr. L. Wijbenga (kerk. werker) uit Veldhoven
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

INFORMATIEF

DANKBETUIGING

Niet meer in ons midden
Maar voor altijd in ons hart

Via deze weg willen we u hartelijk bedanken voor uw medeleven, 
aanwezigheid, lieve woorden en kaarten die wij hebben mogen ontvangen 

na het overlijden van ons (schoon)moeder en (super)oma

Riek Vermue-de LaatRiek Vermue-de Laat

Speciale dank aan huisarts Hans Hendriks, Buurtzorg Reusel-de Mierden, 
Fysiotherapeut Teun Castelijns en Uitvaartzorg Van den Berk & Loonen.

Kinderen en (achter)kleinkinderen Vermue

Hulsel, januari 2022

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
   14.00 uur-15.30 uur: Mantelzorgcafé (d’n Overkant)  
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

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

Woensdag:       07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafnamedienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  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 bloedafnamedienst 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 

Alleen als u een doorverwijzing en een 
afspraak hebt gemaakt met de 
bloedafnamedienst kunt u deze post 
bezoeken. 

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG
7 MAART

T/M
VRIJDAG 
11 MAART

DANKBETUIGING

Graag bedanken wij iedereen, die op wat voor manier ook, 
met ons heeft meegeleefd na het overlijden 

van onze vader, opa en superopa

    Wil Daniëls 

Speciale dank aan de lieve dames van Buurtzorg Hapert 
en aan Huisartsenpraktijk Hapert.

Kinderen, klein- en achterkleinkinderen

EERSEL - Op donderdag 10 maart is er weer 
een Taizéviering in het Protestants kerkje, 
Markt 38 in Eersel. Aanvang 19.30 uur.

Door de coronamaateregelen van de laatste 
maanden konden de eerder geplande vie-
ringen niet doorgaan, maar gelukkig kunnen 
dankzij de recente versoepelingen alsnog 
een aantal vieringen gepland worden op 10 
maart, 7 april en 12 mei. 

De viering is in de stijl van de Oecumenische 
broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk.
Naast een aantal korte teksten zijn er liederen 
die veelal zacht worden gezongen en door 
herhaling als een mantra werken. Er is in het 
midden van de viering gelegenheid voor ie-
dere bezoeker om een kaarsje aan te steken 
op het lichtaltaar, waarna er stilte is en gele-
genheid voor eigen overwegingen. 

Deze viering staat in het teken van een nieuw 
begin. De lente is al zichtbaar en binnenkort 
zal er weer veel in de natuur in bloei staan. Het 
is ook weer een nieuw begin na een periode 
van allerlei beperkingen. Dit kan ook het mo-
ment zijn om in het eigen leven een nieuwe 
start te maken, en in spirituele zin kan het een 
verlangen naar een nieuwe hemel en nieuwe 
aarde bij ons oproepen. De hoop daarop blijft 
ondanks de roerige tijd waarin we leven toch 
bestaan. Door deze Taizéviering kan die hoop 
wellicht weer gevoed worden.

Iedereen, ongeacht achtergrond of levensbe-
schouwing, is van harte welkom bij onze vie-
ring. Voor meer informatie over onze vierin-
gen kunt u gaan naar onze website of contact 
opnemen met E. Kroon, tel. 0497-517112.

www.taizevieringen-eersel.nl

Taizéviering in 
Protestants kerkje

REUSEL - Het is pas begin maart, maar 
liefhebbers en beoefenaars van (klassie-
ke) muziek zijn al weer aan het toeleven 
naar de Paastijd, waarvoor zoveel mooie 
muziek is geschreven. Koren zijn een paar 
weken geleden weer begonnen met oefe-
nen, zoals ook ons Reusels Gemengd Koor. 

Op gepaste afstand en in twee ploegen zijn 
we  begonnen met het repeteren en sinds vo-
rige week weer met het hele koor. In de Paas-
tijd kennen we natuurlijk de uitvoeringen van 
de Mattheus Passion en de Johannes Passi-
on. Maar er is ook nog andere muziek die in 
deze tijd past en prachtig is. Dit jaar, terwijl dit 
jaar toevallig ook nog eens vernoemd is tot 
het jaar van César Franck, heeft ons koor o.a. 
gekozen voor een bijzonder en zeer sfeervol 
werk van deze componist: ‘Die Sieben Worte 
Jesu am Kreuz’. Waarom dit jaar dáár niet 
eens naar komen luisteren? 

Reserveer deze datum dus alvast in uw agen-
da: 10 april. Het concert begint om 14.30 uur. 
Wij zingen dan in de kerk van Reusel. Wij zelf 
genieten nu al tijdens de repetities van de 
mooie muziek, maar straks met de solisten en 
een orkest erbij, wordt het nog mooier. Dus, 
wees daar getuige van! Ons koor zingt dan 
ook van Felix Mendelssohn Bartholdy: ‘Hör 
mein Bitten’. Ook niet bij iedereen bekend en 
heel anders dan César Franck, maar wel een 
heel bijzonder en ontroerend muziekstuk. 

Alle zangers, musici en onze dirigent Tom 
Vos kijken er naar uit. Over een paar weken 
komen we terug met meer informatie over het 
programma, de solisten en instrumentalisten. 

Mocht u vragen hebben, dan kunt u e-mailen 
naar: reuselsgemengdkoor@gmail.com. 

10 april concert 
Reusels Gemengd Koor
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