
CORONA  
BULLETIN 
KERSTEDITIE

Dit is een speciale Kerstuitgave samengesteld door KBO Bakel en De Stem Van Bakel.



Je kunt maar beter leren van de fouten van anderen, 
Want het gaat je nooit lukken ze allemaal zelf te maken. 

Leef, lach, heb lief en geniet vandaag. 
Je bent nog nooit zo oud geweest. 

En zo jong als je nu bent zul je nooit meer worden.  

Haal de MOET eruit en houd de MOED erin. 

Lachen kost minder dan elektriciteit. 
En geeft minstens evenveel licht.  

Het verleden is geweest, leer ervan. 
De toekomst komt eraan, bereid je erop voor. 

Het heden is hier, geniet ervan. 

Maak je dus geen zorgen, 
Voor de dag van morgen.  
Want de dag van morgen, 

Zorgt wel voor zichzelf.  

Korte gedichten en uitspraken van een verzamelaar! 



Voorwoord 

Beste lezers 

Ik had in het voorjaar niet verwacht dat ik nog een keer een voorwoord zou schrijven voor 
een corona bulletin. Ik ben toen te optimistisch geweest denk ik. Maar in elk geval: het 
bulletin ligt weer voor u en we hopen dat u er plezier aan zult beleven in de donkere dagen 
rond Kerst en de jaarwisseling. Het zal voor de meesten van jullie ook stiller zijn in deze 
periode. Een periode die toch altijd in het teken staat van gezelligheid en lekker eten met 
familie en vrienden. Gelukkig is het einde van de corona epidemie in zicht want de vaccins 
zijn bijna klaar en goedgekeurd. Het zal nog wel wat tijd kosten voordat er voldoende 
vaccins zijn voor iedereen, maar de lezers van dit bulletin zullen wel als eersten aan de 
beurt komen, zo heeft onze regering beslist. Ik wil iedereen die dit leest een mooi 
Kerstfeest toewensen en de allerbeste wensen voor het jaar 2021! 

We hebben dit bulletin gemaakt in nauwe samenwerking met de KBO, kring Bakel. We 
hebben een erg goede samenwerking en daar zijn wij dankbaar voor. Een gevolg van 
deze samenwerking is dat natuurlijk ook de voorzitter van de KBO, kring Bakel, een duit in 
het zakje doet voor dit voorwoord.  

Ja beste lezers door corona stond in één keer de hele wereld op z’n kop. Veel activiteiten 
konden niet plaatsvinden, zelfs het 60-jarig bestaan van de KBO hebben we helaas aan 
ons voorbij moeten laten gaan. We moeten roeien met de riemen die we hebben en we 
proberen op allerlei manieren aan jullie te denken. Het 2e corona bulletin is daar een goed 
voorbeeld van.  

2020 is voor iedereen een bizar jaar maar we blijven optimistisch. Het is te hopen dat het 
de goede kant op blijft gaan en we in het jaar 2021 weer gezellig dingen met elkaar 
kunnen ondernemen want daar zijn we wel aan toe. 

Blijf gezond, fijne feestdagen en we hopen jullie in het nieuwe jaar weer te ontmoeten. 

Ria Willemsen 
Peter Lucassen 



Open Baring 

En toen legden Maria en Jozef de pasgeboren baby in het kribbetje en ze noemden het 
kindeke…Jezus. 

Marieke zwijgt. Haar kleinzoon David kruipt nóg dieper in haar warme armen op het 
voorste bankje, vlakbij de kerststal in het kleine Mariakapelletje. Het is weldadig stil in het 
verwarmde gebouwtje, waar zij alleen met z’n tweetjes zijn. De talrijke brandende kaarsjes 
veroorzaken bij Marieke het gevoel dat zij zich op heilige grond bevindt, immers, ieder 
vlammetje gaat gepaard met intens vurige wensen van mensen. Marieke heeft zojuist het 
Kerstverhaal verteld, en David laat een en ander in stilte bezinken. 

Dan een langgerekt: Óomaa? David maakt zich op voor een kruisverhoor. 
Schatteke. 
Oma…dit verhaaltje…is dit nou ook een sprookje, net als van Hans en Grietje…of…is dit 
écht gebeurd oma? 
Oma gelooft dat dit écht gebeurd is manneke. 
Ja maar, mamma zegt dat het een verhaal is en niet écht gebeurd! 

Gossie, wat moest Marieke dáár nu weer mee? Moest ze dan eerst aan haar dochter 
vragen of Marieke haar bevonden waarheden aan David mocht vertellen? Mocht ze wel 
zeggen “David hier blijven”, als hij zich te dicht bij de rijweg bevond, en kon het dan niet zo 
zijn, dat ze de dingen, die ze zelf zo over en over en overdacht had, diezelfde dingen bij 
haarzelf en anderen bekeken en bekeken en wéér overdacht had, waarna ze tot de 
conclusie was gekomen dat het zó moest zijn…en niet anders…mocht ze dat dan niet 
zeggen… 

Oma…waarom zeg je niks? 
Oma denkt na.  “Liefke”.  Marieke pakt vertrouwd het warme jongenshandje. 
Wat is eigenlijk geloven? 
Gelóven  David…geloven… 
Ómaa, zeg nou ’s wat, wat is geloven? 
Geloven…Hou jij nog van ons oma? 
Ja oma…wel honderdduizend miljard miljoen…en nog een. 
Ons oma houdt heel veel van jou, dat weet jij wel hè? 
Ja dat weet ik oma. 
Maar hoe wéét jij dat dan David? 
Ja dat wéét ik gewoon oma…ik weet ook niet hoe dat komt. 
Ik geloof jou David. 
Ik geloof jou oma. 

Ze kropen nóg dichter bij elkaar in het vurig verlichte vredige Mariakapelletje, vlakbij het 
pasgeboren kindje Jezus. 
Marieke beleefde haar volkomen geluksmoment.  
Openbaarde zich God hier en nu in de wederzijdse liefde van grootmoeder en kleinzoon? 

Heel ver weg klonk:  Gloria in excelsis Deo… 
Betje 



 

De rode koorts 
 
Het barre najaar van 1779. Niet zozeer het weer, nee, een besmettelijke ziekte speelde 
ons toen parten. Het verschil met het coronatijd is dat COVID-19 waarschijnlijk alle vier 
seizoenen gaat overspannen. 

Door Simon van Wetten 

De toenmalige besmetting, in 1779, maakte in het ene dorp beduidend meer slachtoffers 
dan in het andere, naburige dorp. In Gemert viel het nog wel mee, maar in Bakel sloeg de 
ziekte ongenadig hard toe. Lees maar mee, op pagina twee van het begraafregister van 
Bakel en Milheeze.  Op die bladzijde schreef koster Gerard van Ravensteijn destijds ... 

‛... dat er alhier een zeer Droevige ziekte is geweest waarop men een Doktoir hadde 
versogt, die alhier de ziekte heeft gevisiteert.’                       
                         Zodra iemand 
besmet of ziek werd, moest dit binnen 24 uur aangegeven worden. Personen uit besmette 
huizen mochten absoluut niet op openbare plaatsen komen, niet in de kerk en niet op 
school. De doden moesten 24 uur na het overlijden begraven worden, bij zonsop- of 
ondergang, zonder statie of mantels en ten minste 5 voet onder de aarde. 
 
De ziekte bleek de gevreesde rode loop te zijn. Toen dat duidelijk werd, bepaalde het 
dorpsbestuur dat de afgang, de ontlasting, direct buitenshuis in een diepe kuil moest 
worden begraven met telkens twee scheppen aarde erop. Dát was de manier om de rode 
loop te bestrijden. Of het geholpen heeft het aantal doden te beperken? Normaal 
gesproken overleden er in Bakel en Milheeze aan het eind van de 18e eeuw zo tussen de 
35 en 40 mensen per jaar. In 1779, het jaar van de epidemie, werden alleen al in de 
maand oktober 51 personen begraven. Over de familietragedies die zich toen voltrokken, 
sprak men in de hele streek met een rilling van bezorgdheid. Die rode loop zou toch niet 
ook hier ...?  

Het grootste drama voltrok zich in het huis van Peter van Asten. Tussen 7 en 26 oktober 
1779 zijn niet alleen hijzelf maar ook zes van zijn kinderen begraven. Het leven is hard. En 
vaak kort. 

Heemkundekring Bakel en Milheeze 
Heemkamer, Gildepad 1 5761BG  Bakel



Goed, er zijn duidelijke verschillen tussen toen en nu. Het begraven van de ontlasting, dat 
hoeft niet meer. Maar personen uit besmette huizen die niet op openbare plaatsen mogen 
komen en begrafenissen zonder statie, dat komt ons zeer bekend voor. Ook corona 
veroorzaakt een zeer droevige ziekte. Het aloude credo 'De geschiedenis herhaalt zich', 
gaat nog steeds op. 

 



Ben Bizzie Opdrachtenspel 

Gedurende de eerste golf, heeft u de kaarten wellicht zien hangen, kinderen zien hinkelen 
en zwaaien. Dit had alles te maken met het Ben Bizzie Opdrachtenspel, een initiatief van 
Goed Bezig Gemert-Bakel.  

In samenwerking met de dorpsondersteuners, scholen en KBO Bakel is dit spel verder 
uitgezet binnen Bakel. Kinderen kregen een opdrachtenkaart waarop 50 opdrachten 
stonden. Deze opdrachten waren verspreid door een groot deel van Bakel en waren 
achter het raam van leden van KBO Bakel gehangen.  

Veel kinderen uit Bakel deden mee aan het spel. Dit resulteerde in springende, hinkelende 
en zwaaiende kinderen. Ook veel bewoners waren niet te beroerd om even mee te 
bewegen. Een mooie win-win situatie dus!  

Hieronder een aantal foto’s van het opdrachtenspel.  

  

  
 



Interview met….  

Nu het nog kan, hebben we onze kans gegrepen. 
Een interview met wethouder Inge van Dijk! Inge, 
heel erg bedankt voor je medewerking!  

1. Wat wilde je vroeger worden? 
Dat wisselde nogal in de loop der jaren. Ik ben 
volgens mij begonnen met de wens om prinses te 
worden toen ik een jaar of 3 was. Daarna een hele 
tijd dierenarts weet ik nog. 
  
2. Wat zou je doen als je een dag de baas in 
Nederland was? 
Dan zou ik proberen om een aantal grote dossiers 
waar al heel lang over gesproken wordt vlot te 
trekken. Denk dan aan versnellen woningbouw, 
financiële problemen bij gemeente oplossen door 
herverdeling gemeentefonds anders in te richten, 
een aantal besluiten laten nemen m.b.t. stikstof, 
zodat duidelijkheid ontstaat maar ook perspectief 
want dat is er nu beide niet. Vervolgens zal ik aan 
het einde van die dag waarschijnlijk constateren dat er nog veel te doen is waar ik niet aan 
ben toegekomen ben ik bang … . 
 
Maar tussendoor een kleine lunch met Maxima zou ook wel leuk zijn. Maar alleen als de 
planning het toelaat :-). 
  
3. Waar kun je stiekem van genieten? 
Buiten zijn met de honden. Die 2 jongens, die nemen je zoals je bent en altijd blij zijn je te 
zien. Het moment dat je de deur uitstapt, wordt de blijheid bij die 2 nog eens veel groter en 
zie je ze genieten van alle geuren, kleuren en vrijheid. 
  
4. Wat vind je het leukst aan de politiek? 
Leuk is misschien niet het goede woord. Ik vind het vooral heel belangrijk, omdat bijna 
alles politiek en besturen is. Van de wegen die worden aangepakt tot waar windmolens 
geplaatst worden. En omdat ik het zo belangrijk vind, is het een eer om in een politieke rol 
namens kiezers te mogen werken. Of dat nou raadslid of tweede kamerlid is. 
  
5. Wat vind je het vervelendst van de politiek? 
De manier waarop we tegenwoordig meningen aan elkaar verkondigen en elkaar 
veroordelen. Vaak zonder echte voorkennis of dat mensen jou en je intenties kennen word 
je regelmatig uitgemaakt voor alles wat slecht is. In de pers of via social media 
voornamelijk, maar soms ook gewoon op straat. En ik zou niet eerlijk zijn als ik zeg dat ik 
dat niet vervelend vind of dat me dat nooit raakt. 



6. Als je nu niet in de politiek zat, wat zou je dan zijn? 
Wellicht zou ik dan nog bij de Rabobank werken. Daar ben ik gestopt toen ik wethouder 
werd, maar ik denk er met heel veel plezier aan terug. 
  
7. Wat is je lievelingseten? 
Friet met een frikandel speciaal. 
  
8. Waar kun je je over opwinden? 
Ik kan nog wel eens boos worden op mezelf. Als ik niet voldoe aan mijn eigen 
verwachtingen. Misschien leg ik de lat te hoog en wie weet leer ik dat nog eens af. 
  
9. Wat is je lijfspreuk? 
Kan niet bestaat niet. Gejat van ons pap maar ik gebruik hem heel vaak voor mezelf. 
  
10. Wat zou je het liefst willen bereiken als 2e Kamerlid? 
Klinkt cliché, maar ik zou het fijn vinden als mensen over 4 jaar zeggen, ze liet zich niet 
alleen horen rond de verkiezingen maar we hebben haar 4 jaar lang kunnen benaderen en 
zien werken voor onze belangen en dat is te waarderen ondanks dat men het er misschien 
niet altijd mee eens was. 
Het vertrouwen van de mensen in politiek is laag en dat ga ik niet alleen veranderen maar 
wel proberen. We noemen het vaak het sociaal contract tussen burger en overheid 
herstellen en daar wil ik een steentje aan bijdragen. 
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Feest- en Gedenkdagen
Naam ______________________  Datum _____________________

Kun jij alle verborgen woorden vinden in deze woordzoeker?
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U X Z F S U R G J X V Y E S L
R T R D R O H V S V G P E Q G
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T N L C R P A S E N X V H G Z
K I G A D S R A A J E D U O E
E P Y U S A A L K R E T N I S

CARNAVAL EUROPADAG KERST
MOEDERDAG NAAMDAG OUDEJAARSDAG
PASEN PINKSTEREN RAMADAN
SINTERKLAAS SUIKERFEEST VADERDAG
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Gedichten 

Iedereen moet *jdens 
zijn leven in alle vier 
de rich*ngen kijken: 

Naar voren 
Om te weten waar hij heen gaat 

Naar achteren 
Om te onthouden waar hij vandaan komt 

Naar onderen 
Om niemand te vertrappen 

Aan de zijkanten 
Om te zien wie hem vergezelt 

In moeilijke *jden. 

De wereld is als een spiegel: 

Kijk er boos in…en zij kijkt boos terug, 
Glimlach…en zij glimlacht ook.  



Recepten 

Kerstmis is natuurlijk een heerlijke tijd om lekker te eten. Meestal doen we dat samen met 
veel mensen, familie of vrienden. Het is leuk om eens te kijken wat ze over de grens eten. 
Daar hebben ze combinaties die wij niet hebben. Ik ben zelf nogal een liefhebber van de 
Mexicaanse keuken. In een kookboek met allemaal Mexicaanse gerechten trof ik de 
volgende heerlijke Mexicaanse garnalencocktail aan: 

Voor 6 personen heb je het volgende nodig (en alles is verkrijgbaar in ons mooie Bakel): 

Marinade: 
 500ml tomatensap 
 2 volle eetlepels ketchup 

sap van 2 sinaasappels 
sap van 3 limoenen 

 1-2 eetlepels grenadine 
 3 eetlepels worcestersaus 
 1 eetlepel tabasco 
 Zout en zwarte peper 
 2 eetlepels tequila (maar andere sterke drank kan ook natuurlijk) 

Salade: 
 ½ komkommer 
 ½ avocado in blokjes 
 300 gram sint-jakobsschelpen (die laat ik er meestal uit omdat ik er niet van hou) 
 300 gram garnalen 

8 kerstomaatjes in vieren 
 wat gehakt korianderblad 
 3 lente-uitjes, fijngehakt 

1 kropje baby gem in fijne reepjes gesneden 
½ rode peper in kleine reepjes 

Bereiding: 
Meng het tomatensap, de ketchup, het sinaasappel- en limoensap, de grenadine, de 
worcestersaus, de tabasco, peper en zout in een kan en controleer de smaak. U wilt een 
aangenaam evenwicht tussen oppeppende pittigheid, voldoende zout, verfrissende citrus 
en wat zoetheid om de overige smaken in balans te brengen. Zet het mengsel minstens 30 
minuten in de koelkast. 

Halveer de komkommer overlangs en schep het zaad er met een klein lepeltje uit. Snijd de 
komkommer in blokjes van 4-5mm en doe hetzelfde met de avocado. Snijd de sint-
jakobsschelpen in blokjes en meng alles door de gekoelde marinade. Roer de garnalen, 
de tomaten, het korianderblad en de lente-uitjes erdoor. 

Leg in 6 coupglazen een blaadje sla en schep de cocktail met al zijn vocht erop. Serveer 
met zoute crackers. 

Het is een heerlijk fris gerecht en zeker niet slap van smaak.  



Voor mij is een nagerecht eigenlijk het belangrijkste onderdeel van een maaltijd. Het 
nagerecht MOET lekker zijn. We gaan ervoor naar Engeland. Ze zitten dan wel in de Brexit 
en ze hebben niet veel echt lekker eten, maar dit is perfect, het heet Frambozen-
syllabubtrifle: 

Het recept is voor 6 personen (als het mag met Kerstmis!), en het is allemaal verkrijgbaar 
in ons mooie Bakel. 

Bodem: 
 100 gram lange vingers 
 75 gram amaretti koekjes 
 225 gram verse of diepvriesframbozen 
 2,25 dl vers sinaasappelsap (sap van 4 grote sinaasappels) 

Syllabub: 
 1,5 dl sherry 
 2 theelepels sinaasappel rasp 
 75 gram fijne tafelsuiker 
 4,5 dl slagroom, half stijfgeklopt 

Garnering: 
 100 gram verse of diepvries frambozen 

Bereiding: 
Breek de lange vingers in stukken en die ze met de amaretti in de glazen. Bestrooi met de 
frambozen en giet het sap erover. Laat minstens een uur weken. 
Maak de syllabub: meng sherry, sinaasappelrasp en suiker en roer tot de suiker is 
opgelost. Giet dit geleidelijk bij de al half stijfgeklopte slagroom en klop verder tot zachte 
pieken. 
Schep de syllabub over de frambozen en lange vingers. Bestrooi met frambozen. Zet in de 
koelkast tot serveren. 

Heerlijk fris toetje!! 



Gewoon absurd normaal 

Bakel, december 2020 

Het is winter, de zon moet nog opkomen als ik op sta, het is nevelig en koud buiten. Ik 
houd de warmte binnen in mijn huis, de ramen en deuren zitten dicht. Het besef dringt tot 
mij door: dit is een erg fijn klimaat voor een virus, dat met volle teugen geniet van de 
intimiteit van dit jaargetijde. De kinderen gaan gewoon weer naar school: tas, brood, 
drinken en mondkapje, dat hoort ondertussen ook bij de dagelijkse routine. In de 
afgelopen maanden heb ik gelukkig nauwelijks snotneuzen gezien, die dit konden 
doorbreken. Als je je aan de maatregelen houdt, lijkt het in deze tijden haast onmogelijk 
om welk virus dan ook op te lopen.  

Door de mist rijd ik naar de praktijk. Op de voordeur hangen de regels: telefonisch contact 
en vooral niet zomaar binnen lopen, en al zeker niet met luchtwegklachten. Bij de balie 
staat een dwingende lijn op de grond, omdat die toch niet altijd voldoende opvalt, zijn een 
paar planten als obstakel toegevoegd. Het schuifluikje gaat pas open bij voldoende 
afstand. De wachtkamer is ingericht op anderhalve meter, met rode kruisen op de stoelen. 
Het valt me allemaal niet meer op, het inmiddels heel gewoon.  
Eén van de dokters heeft de telefoondienst, sinds het voorjaar is dat een van de 
veranderingen. Omdat we volledig tegen onze gewoonte in alles scherp moeten uitvragen 
op corona-risico, is hiervoor een dokter beschikbaar om de assistentes bij te staan. Het 
gewone spreekuur heeft geblokkeerde plekken, om de wachtkamer verantwoord leeg te 
houden. Af en toe vertrekt er een dokter met een tasje vol beschermende kleding voor een 
visite. Sinds het voorjaar is er iedere middag nog het isolatiespreekuur geweest: hier wordt 
een mengelmoes van lichte luchtwegklachten tot fors benauwde COVID-19 gezien. Maar 
ook de ontstoken teen van iemand, die toevallig ook hoest, komt op dit spreekuur, allemaal 
via de aparte ingang genaamd “C”.  
Half maart beschreef ik nog mijn eerste isolatiespreekuur, dat ik beëindigde met een rood 
aangelopen hoofd. Nu 9 maanden later kan ik me op geen enkele manier meer bedenken, 
waarom ik het daar toch zo warm van kreeg. Mijn zuurstofgehalte wordt onder dat kapje 
echt geen procentje minder. Hooguit is het irritant dat mijn bril nog steeds beslaat, maar 
verder is het inmiddels routine, heel gewoon, en zo zal het voorlopig nog wel blijven.  

Na mijn werk ga ik nog even naar de supermarkt, mondkapje op, inmiddels ook heel 
gewoon voor iedereen. Het viel mij overigens wel op in de herfstvakantie: terwijl in Bakel 
iedereen al trouw het mondkapje op deed, gebeurde dat in een andere regio helemaal 
niet. Gelukkig geldt hier in ons fijne dorp de regel “goed voorbeeld doet volgen”. Wel moet 
ik af en toe zachtjes grinniken om de taferelen met mondkapjes die ik zie: ondersteboven, 
binnenstebuiten, onder de neus en heel frequent aangeraakt... Sinds dit jaar valt het me 
sowieso pas op hoe vaak mensen eigenlijk ongemerkt aan hun gezicht zitten! 
Bij het fruit sta ik eindeloos te peuteren om het plastic zakje open te krijgen, waar ik mijn 
appels in wil doen. Zo normaal is het, dat je niet meer aan je vingers likt om dat voor 
elkaar te krijgen. Als ik in het gangpad iemand op korte afstand passeer houd ik als 
vanzelfsprekend mijn adem in, het is een automatisme geworden. Ik betaal met pin, altijd 
al, maar nu des te meer met het besef hoe ontzettend vies contant geld kan zijn.  



’s Avonds zie ik op tv een programma opgenomen vóór de corona-tijd en ik merk mijn 
schrikreactie: “niet zo dichtbij!” “ze schudden handen?!” Zo normaal is het ondertussen om 
de afstand te houden en de aanraking te vermijden. 
En ik kijk het journaal. Daar zie ik de andere kant: mijn eigen gevoel van hoe normaal het 
is, wordt hier ontzettend vervormd weerspiegeld: ik zie corona inmiddels als een vrij 
gewoon deel van ons leven, maar op tv zie ik dat velen dit liever willen ombuigen tot “we 
doen gewoon alsof het er niet is”. Beelden van overvolle winkelstraten: dat is in deze tijd 
van internet-shoppen toch niet nodig? Bovendien zitten lokale ondernemers ook vol 
creatieve en veilige initiatieven, waarbij helemaal geen grote mensenmassa’s nodig zijn.  

De Nederlander is wat dat betreft een aparte soort binnen de mensheid: dwars en 
opstandig. Waar een uitweg mogelijk is, zal die gevonden worden. Een Nederlander zal 
als individu altijd wel een logisch klinkende reden kunnen bedenken waarom een bepaalde 
regel voor hem of haar niet van toepassing zou zijn. Er is niks mis met boerenverstand om 
weloverwogen van regels af te wijken, maar veel smoezen die verzonnen worden zijn echt 
tegen beter weten in. Beter kun je jezelf bij twijfel de vraag stellen “het kan, maar moet je 
het ook wìllen?” 

In de zomer heb ik mij al verbaasd over de grote hoeveelheid struisvogels in ons land: kop 
in het zand, er is geen corona… Terwijl alle ondernemers hun stinkende best deden om 
alles netjes volgens de richtlijnen op orde te houden, gingen de vakantiegangers gewoon 
los net als anders. Het is niet voor niets dat die tweede golf veel eerder kwam dan 
verwacht. En uiteindelijk zijn de ondernemers, die zo ontzettend hun best deden, hiervan 
de dupe. 
En we zitten er nog midden in. Maar het lijkt er steeds meer op, dat dat besef bij veel 
mensen compleet weg is, waarschijnlijk omdat er geen paniek-gevoel meer is. We wéten 
wat het is, we wéten hoe we het moeten behandelen, we kennen de regels en richtlijnen 
en we wéten dat er een vaccin in zicht is. Geen paniek, geen angst, we doen gewoon 
normaal…  

Uit onderzoek blijkt dat maar 29 procent van de mensen met klachten, die COVID-
gerelateerd zouden kunnen, zijn thuis blijft. De andere ruim zeventig procent kom je dus 
gewoon tegen bij de supermarkt, die hebben net dat lekkere appeltje even opgetild, 
voordat ik hem na veel geworstel in mijn zakje stopte. Van de mensen die positief getest 
zijn, blijft 79 procent binnen, dat is best een aanzienlijk deel, maar de andere ruim twintig 
procent van deze toch best besmettelijke groep kom je dus gewoon tegen op straat en in 
de winkel! Overigens zijn dit wel landelijke cijfers, die er in Bakel vast heel anders uit 
zullen zien dan in Amsterdam.  

COVID-19 is nog volop aanwezig, maar het besef is weg. Moet je het misschien echt 
meemaken om wèl dat besef te hebben? Voor mij zijn de getallen uit het nieuws 
weldegelijk de werkelijkheid. Mijn tante was weliswaar 86, maar had nog een heel zinvol 
leven en ze had nog honderden truien kunnen breien voor Unicef. Mijn kerngezonde 
buurman balanceerde op de intensive care akelig dicht op het randje van de dood. Een 
collega worstelt inmiddels al sinds het voorjaar met een soort chronische corona. Zij 
behoort tot een grote, maar vergeten groep, waar je in de media maar weinig over hoort. 
Wanneer wordt het echt? Hoe hard moet de realiteit eigenlijk zijn om tot besef te komen?  



En eerlijk gezegd: Als we nu eens met z’n allen consequent hadden doorgezet, dan was 
waarschijnlijk die tweede golf al lang achter de rug geweest. Mogelijk was er zelfs geen 
echte tweede golf geweest.  
Corona-moeheid lijkt op dit moment de grootste risicofactor.  
Er is nu bijna een jaar voorbij sinds dit microscopisch kleine virus opdook in China en onze 
manier van leven bepaalt. Nadat iedereen in eerste instantie erg onder de indruk was van 
de impact die het virus had, angst en paniek overheersten, is nu plaatsgemaakt voor een 
gewenning, waardoor het allemaal veel minder erg lijkt, maar dat is het niet…   

Maar inderdaad, COVID-19 zal uiteindelijk heel normaal worden. Deze pandemie zal 
waarschijnlijk de komende tijd overgaan een jaarlijks terugkerende seizoensgebonden 
epidemie, waar we met behulp van een vaccin grip op zullen krijgen. Heel gewoon dus, na 
die absurde start in 2020.  

En tot die tijd: nog even met z’n allen de schouders eronder: hou vooral vol, dan zijn we er 
uiteindelijk sneller van af! Hierop vertrouwende eet ik nu vol goede moed toch maar dat 
appeltje op… 

Cecil van den Beld 
 



Prijsvraag 

Los onderstaande puzzel op en maak kans op prachtige prijzen. KBO Bakel heeft 3 
bonnen (Aloë Vera, Bart van Well en Hubo) ter beschikking gesteld ter waarde van 10 
euro. Lever de oplossing voor 5 januari 2021 in (brievenbus van de KBO bij de 
Diepstratenzaal). De prijzen worden door middel van loting onder de goede antwoorden 
toegekend.  

Succes!  



Kerst 2020 

Nog even en dan sluiten we een bijzonder jaar af. Op 1 december 2019 (8.538 km 
verderop) gebeurde er iets wat voor velen van ons ondenkbaar was. Het was immers ver 
weg en er was nog niet zoveel bekend over dit virus. Maar al snel bereikte het virus ons 
land en ook Bakel. We stapten een angstige, onzekere tijd in. Afstand was daarbij de norm 
geworden. Het was ineens stil op straat. De dingen die zo vanzelfsprekend waren zijn 
veranderd. Op vele gebieden werden we beperkt: horeca, verenigingsleven, vakantie, het 
wekelijkse kaartavondje etc. Juist die contactmomenten die zo waardevol zijn, en waar we 
zo naar uitkeken, werden voor velen van ons gesloten. Maar in deze moeilijke tijden 
hebben wij ook heel veel mooie initiatieven gezien en de hulpvaardigheid van mensen. Het 
saamhorigheidsgevoel was mooi om te ervaren. Afstand en nabijheid, eigenlijk twee 
tegenpolen. Maar in deze tijd is het soms voelbaar hoe nabij iemand kan zijn ondanks de 
afstand. Voor velen zal de Kerst er anders uitzien dan we voorspeld hadden. Kerst is het 
moment van samen zijn. Gezamenlijk Kerst vieren met familie en vrienden. Helaas zal het 
dit jaar er anders uitzien. Dit jaar hebben we een extra steuntje in de rug nodig om elkaar 
te ondersteunen en er voor elkaar te zijn. Een telefoontje of het versturen van een kaartje 
kan soms zo waardevol zijn. Wetend dat er aan je gedacht wordt, even een moment van 
bezinning. 

We voelen en leven met u mee. Zeker nu in deze tijd willen we u laten weten dat we er 
voor u zijn. Mocht u behoefte hebben aan een praatje of een luisterend oor, schroom niet 
om ons te bellen, wij komen graag bij u op bezoek. 

Wij wensen u fijne feestdagen! 

  

Marjo van der Wallen Reinier Koelink 

Dorpsondersteuner Bakel Dorpsondersteuner Bakel 

06-89970546 06-89971093 



Reanimatie redt levens! 

Wat is een AED? 
Een AED (Automatische Externe Defibrillator) is een draagbaar apparaat dat het hartritme 
weer kan herstellen bij een hartstilstand. Dit gebeurt door het geven van een elektrische 
schok. Een AED in de buurt is van levensbelang. De kans op overleven is vele malen 
groter als reanimatie binnen 6 minuten plaatsvindt.   

Wat doet een AED? 
Bij een hartstilstand staat het hart meestal niet helemaal stil. Dat lijkt alleen zo. De 
hartkamers worden heel snel en chaotisch geprikkeld, waardoor ze niet meer 
samentrekken. Dit heet ventrikelfibrilleren. Een AED is dan nodig om het hart te resetten 
en weer normaal te laten kloppen. Dit resetten noemen we defibrilleren. 

Wie mag een AED gebruiken? 
Iedereen mag een AED gebruiken. De AED geeft zowel gesproken als visuele instructies. 
Volgens het Rode Kruis kan iedereen een AED bedienen, want het apparaat vertelt 
precies wat je moet doen. Maar het is wel beter om dit te leren en oefenen tijdens een 
reanimatiecursus. Je leert hoe een AED werkt en je oefent met het aansluiten en 
bedienen.  

Wat is de 6-minuten zone?  
In een 6-minuten zone bieden mensen binnen 6 minuten de juiste hulp bij een 
hartstilstand. Ze bellen 112, starten met reanimeren en zetten een AED in. Hiermee 
vergroot je de kans op overleven van het slachtoffer aanzienlijk. Snelle hulp maakt het 
verschil tussen leven en dood. Hoe meer AED’s beschikbaar zijn in een 6-minuten zone, 
hoe beter. 

Reanimeren binnen 6 minuten verhoogt de kans op overleving aanzienlijk! 

Beschikbare AED’s in Bakel. 
Een inventarisatie gedaan door de EHBO-vereniging Bakel samen met De Stem Van 
Bakel heeft te zien gegeven dat er in drie 6-minuten zones in Bakel nog geen AED is, en 
dat er twee 6-minuten gebieden zijn waar de AED niet 24-uur toegankelijk is. Is er bij u een 
AED die niet (altijd) toegankelijk is en/of die niet geregistreerd is, meldt u dan bij de 
werkgroep AED. 

Wat kunt u doen? 
Als inwoners van Bakel willen we zelf het initiatief nemen om in elk 6-minuten gebied een 
altijd toegankelijke AED te plaatsen. Daarnaast proberen we zoveel mogelijk mensen te 
overtuigen van de noodzaak een reanimatiecursus te volgen. 



Elke bijdrage – groot of klein – is waardevol! 
Voor een goede dekking in Bakel zijn de volgende zaken nodig:  
• Drie AED’s.  
• Kasten waarin ze geplaatst kunnen worden in ruimtes die 24/7 openbaar bereikbaar zijn.  
• Verzekeringen. 
• Opleidingen voor inwoners die een reanimatiecursus willen gaan volgen. 

Wij zijn dankbaar voor alle donaties: 
op bankrekening: NL83 RABO 0116 2163 95 
t.n.v.  De Stem Van Bakel 
o.v.v.  “AED Bakel” 

Heeft u nog vragen of wilt u meer informatie? 
Neem dan contact op met de Werkgroep AED: 

Contactpersoon: Hein van de Berg, voorzitter EHBO Bakel 
Telefoon:  06-3033 2971 
Email:  buurtaedbakel@mail.com 
Website:   www.destemvanbakel.nl/werkgroep-aed  

Bron: www.hartstichting.nl 

 

mailto:buurtaedbakel@mail.com
http://www.destemvanbakel.nl
http://www.hartstichting.nl


KBO Bakel 60 jaar 

In negentienzestig werd de behoefte aan een samenkomen van ouderen bewust gevoeld. 
Het initiatief ging uit van mevrouw Muyser – Moonen en enkele mensen die dit ook ter 
harte ging. De oprichting volgde op 18 november 1960. In de loop der jaren is er veel 
veranderd in de Bond van Ouderen. Er zit in vele geledingen van deze groep beweging in 
die men toen niet voor mogelijk hield. Waren er in het begin bijeenkomsten die alleen maar 
voor gezelligheid waren, later kwam er veel meer diepgang in. Laat ik uit ervaring eens 
nagaan waar we tegenwoordig allemaal mee bezig zijn.  

Beginnen we met de jaarlijkse Algemene vergadering waar het bestuur verantwoording 
naar de leden aflegt. In die vergadering herdenken we alle overleden leden van het 
afgelopen jaar. Als er jubilarissen zijn, worden deze gehuldigd. Ook worden de 
bestuursverkiezingen gehouden. Dit alles wordt omlijst met een koffietafel en amusement.  

De kerstviering is een afsluiting van het jaar. Op beide grote bijeenkomsten wordt bij 
aanvang een dienst gehouden. En er zijn amusement, een koffietafel en een verrassing 
als vaste elementen. Gaan we over op de activiteiten die we door het jaar uitvoeren.  

Op sportief gebied wordt er elke week gym beoefend naar vermogen van de deelnemers. 
Werelddansen is een vak waar veel plezier aan beleefd wordt. Ook fitness is goed om in 
beweging te blijven. Personen die meer van buiten genieten krijgen de kans om met de 
fiets er op uit te trekken in de zomermaanden. Biljarten is voor velen een leuke sport die 
elke week beoefend wordt. Tevens wordt een cursus schilderen voor toekomstige 
kunstenaars gegeven.  

Elke maand komt het blad ONS uit van KBO Brabant met bijgesloten het 
mededelingenblad waar de plaatselijke gegevens in verwerkt zijn. Het reilen en zeilen van 
onze leden wordt in de gaten gehouden door het bestuur middels een verjaardagskaart en 
het bezoek aan of aandacht voor de zieken onder ons. Verder zijn we bezig met het 
organiseren van dagtochten per bus of meerdaagse reizen in binnen- en buitenland.  

Dieper op zaken ingaan doen we met aangepaste thema’s, o.a. door een lezing over een 
testament, bankzaken, overlijden met wat daaraan gekoppeld is, energiebesteding. Verder 
maakten we kennis met een grote theater- of muziekvoorstelling, bijvoorbeeld Soldaat van 
Oranje, Lion King, André Rieu, taptoe Delft, Mama Mia en bezoeken we musea. Ook het 
volgen van een kunstcursus behoort tot de mogelijkheden. Ons paradepaardje is het klein 
onderhoud op de Openbare Begraafplaats De Hoberg. Ik mocht in 2006 namens KBO 
Bakel voor dit vrijwilligerswerk de sleutel van de begraafplaats in ontvangst nemen van de 
gemeente. Met plezier gewerkt aan het bijeenkrijgen van voldoende vrijwilligers, wat in 
korte tijd geslaagd is. Momenteel zijn we bezig met een vijftigtal mensen die er plezier in 
hebben dit werk voor onze nabestaanden te doen. Dit voor een win–win situatie voor 
gemeente Gemert - Bakel en KBO Bakel.  

Sinds enkele jaren houden we in de zomervakantie een serie van 5 dagen met activiteiten 
voor onze leden. In deze tijd waarin veel kinderen op vakantie zijn wordt hierdoor een 
stukje alleen zijn opgelost. In kringverband met de zeven kerkdorpen van de gemeente  



Gemert-Bakel wordt een fietstocht, bedevaart naar Handel en de Dag voor Ouderen 
georganiseerd.  

KBO Bakel heeft een prachtige website waarop alles wat onze vereniging betreft op staat. 
Ook op Facebook staan regelmatig gegevens van KBO Bakel.  

Dit was een opsomming van de vele activiteiten die we samen organiseren. Ik ben me 
ervan bewust dat er nog wel andere mogelijkheden zijn om te organiseren. Sinds ik vanaf 
2004 in het bestuur zit heb ik mijn hobby voort kunnen zetten door het mee werken van 
activiteiten. Jong Nederland en Kindervakantiewerk waren een goede leerschool om 
mensen te leren kennen en te weten hoe je met hen om kunt gaan. Een voordeel is dat ik 
een echte Bakelse ben en bijna mijn hele leven in Bakel gewerkt en gewoond heb. Kritiek 
is van grote waarde als zij oprecht, eerlijk en opbouwend is. Ik verheug me om te mogen 
werken met personen die dezelfde instelling hebben. Verder gaan we vol goede moed op 
naar een volgend jubileum.  

In januari 2021 gaan we op zoek naar nieuwe leden. Vanaf 50 jaar kan men lid worden 
van onze vereniging die staat voor samenwerking en vertrouwen in elkaar. Om lid te 
kunnen worden houden we een actie die voor 2021 geldt. Nieuwe leden betalen voor dat 
jaar maar €12,50 en het daaropvolgende jaar €25,00. Neem deze kans waar en samen 
maken we een vuist in deze maatschappij met de leuze “eendracht maakt macht“. 

Piet van Ansem                                                                                    

Ik hoop van  
harte……. 

Dat het jaar 
2021 jullie 

brengen mag….. 

Wat 2020 
vergeten is! 



Telefoonlijst 

Alarmnummer spoed 112

Huisarts 0492-342185 Algemene nummer 

0492-340277 Receptenlijn voor het aanvragen 
van herhaalrecepten

0492-343458 Spoed

0900-8861 Huisartsenpost, na 17:00 uur, in 
het weekend en op feestdagen 
kunt u voor spoedgevallen contact 
opnemen met de Huisartsenpost 
Helmond

Apotheek Bakel 0492-343311

Buurtzorg Bakel, Milheeze 
en de Rips

06 2337 6516 of 06 
2218 3534

Zorgboog 0900 - 899 8636

Savant zorg 0492-572 000

Fysiotherapie Vita Forum 0492 341 886

Ergotherapie Grip 0492-344370

Tandarts 0492-342595

Praktijk voor psychologie 0493 315 592

Parochie 0492 341 005

Lumens 040-2193300 O.a. voor maatschappelijk werk 
en sociaal raadslieden voor 
financiële vragen 

Gemeente Gemert-Bakel 0492-378500

Politie 0900-8844 Wijkagent voor Bakel, Milheeze 
en De Rips: Ad Rijnen



Kijk naar de lichtjes in je leven…… 

Kijk naar de lichtjes in je leven! 

Let vooral op mooie dingen 
Niet naar wat je heeft ontriefd 
Zie het goede in de mensen 

Ook al word je soms gegriefd.     

Kijk naar de lichtjes in je leven! 

Denk aan de gaven die je omringen 
Niet aan dat wat je ontbeerde 

Zie het fijne in een vriendschap 
Niet het zwakke of verkeerde 

Kijk naar de lichtjes in je leven! 

Denk aan iets moois in ’t verschiet 
Niet aan mislukkingen van weleer 
Kijk naar de schat die je vergaarde 

Zelfs al hoopte je op meer 

Kijk naar de lichtjes in je leven! 

Kijk of je tot steun kunt zijn 
Denk niet alleen aan eigen goed 
Zie of je iemand blij kunt maken 
Dan lacht het licht jou tegemoet. 

Kijk naar de lichtjes in je leven! 



Het plein, een kerstverhaal

Er was eens een plein midden in het oudste dorp van Brabant. Dat dorpje lag veilig aan de 
rand van de Peel, op een verhoogd stuk grond in een bos aan de weg die reizigers van 
Roermond naar Den Bosch voerde. Het plein voelde zich nuttig en geliefd. Dankzij de 
ligging, tegen de Peelrandbreuk, kon het reizigers altijd droge voeten geven. Dat werd 
gewaardeerd door de mensen die richting de natte Peel trokken of er juist vandaan 
kwamen.

En toen, op een dag, kwam er een voorname reiziger langs het plein. Aan zijn lange 
mantel en het kruis dat hij droeg kon je zien dat hij een man van aanzien was. Deze 
reiziger was zo dankbaar voor de droge voeten dat hij het kruis spontaan in de grond 
zette. Dat prikte even venijnig in de rug van het plein. Maar hij merkte al snel dat het goed 
was, alsof er een engel op zijn schouder was geland. 
Vanaf dat moment werd het nog drukker. Er kwamen paden en wandelwegen bij die 
mensen vanuit alle richtingen naar het plein voerden. Die kwamen niet meer alleen om te 
rusten van hun reis. Ze kwamen ook om te bidden en te praten. Om te zingen en te huilen. 
Om te rouwen en om feest te vieren. En om marktwaar, vee en verhalen uit te wisselen.
Het plein was een belangrijke plek geworden.

De laatste jaren voelde het plein zich echter verlaten. Het kruis stond nog net zo fier 
overeind, maar had zijn glans en aantrekkingskracht verloren. Mensen kwamen nog vooral 
om hun auto te parkeren. Alleen tijdens hoogtijdagen als kermis, kerstmis en carnaval 
leefde het plein weer op. Op die heerlijke momenten werden zijn oren ouderwets verblijd 
door het vrolijke gekwetter van kinderen of het gelach van blijde mensen. Zijn rug werd 
weer ouderwets gekieteld door dartele voeten. Maar dat was nog maar zelden. Veel vaker 
werd zijn rug gekweld door het snijdende rubber van autobanden die zijn vel verdraaiden.
Het plein oogde vermoeid.

En toen, op een dag, hoorde het plein gerommel en geronk dichterbij komen. Zware 
machines kwamen aangereden en opnieuw werd er venijnig in zijn rug geprikt. Nu door 
stoere mannen met scherpe spades. Aanvankelijk schrok het plein. Maar al snel voelde 
het beter. De dikke stenen die op zijn vermoeide rug lagen werden weggehaald. Er kwam 
fris en sprieterig gras voor in de plaats, de wortels kietelden aangenaam onder zijn vel. 
Water sprankelde in speelelementen en de oude wandelpaden werden hersteld. 
Al snel kwamen ook de mensen weer terug. Niet met auto’s. Maar wandelend en fietsend. 
Ze hielden halt om op een bankje te gaan zitten. De oudere mensen van het dorp 
ontmoetten elkaar, niet meer bang om te struikelen over de weggezakte stenen. De 
jongeren vierden hun jeugd op de terrassen en kinderen speelden in het gras en met het 
water.
Het plein was, kortom, opnieuw plein geworden. Het voelde zich weer nuttig en geliefd, 
trots op zijn mooie plek midden in het oudste dorp van Brabant.



Beweegposter







KBO Bakel en  
De Stem van Bakel 

wensen u fijne 
feestdagen en een 

gezond 2021!


