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De begroting rondkrijgen door
inkomsten uit activiteiten is
elk jaar weer een zware klus,
maar met de populariteit van
Inloophuis De Eik in Eindho-
ven is niks mis. Afgelopen jaar
stond de teller op 6.700 bezoe-
kers en de belangstelling
neemt nog toe, zegt directeur
Saskia van Vliet. Ziekenhuizen,
huisartsenposten en andere or-
ganisaties verwijzen goed
door. „Op die manier trekken
we elk jaar nieuwe bezoekers.”
De Eik heeft een begroting van
140.000 euro en krijgt een ge-

meentesubsidie van 40.000 euro.
Het inloophuis aan aan de Aalster-
weg is al tien jaar een huiskamer
voor mensen met kanker. Om bij
dit jubileum stil te staan, is er op
17 november een benefietvoorstel-
ling met cabaretière Karin Bruers
in theater De Schalm in Veldho-
ven. Er zijn nog enkele kaarten be-
schikbaar.
In De Eik kun je meedoen aan cur-
sussen of voor een praatje en een
kop koffie aankloppen. Van Vliet:
„We zijn er ook voor nabestaan-
den. Belangrijk is dat we mensen
een steuntje in de rug bieden.”

Postzegelclub Groot Veldhoven
houdt morgen een verzamel-
beurs met postzegelveiling.
Dat gebeurt tussen 10.00 en
16.00 uur in Dorpshuis D’n
Bond, Rapportstraat 29 in Veld-
hoven. Naast postzegels wor-
den bijvoorbeeld ook munten
en ansichtkaarten aangeboden.
Handelaren kunnen voor 2,50
euro per stuk een tafel reserve-
ren via tel. 040-2534002.
De veilingkavels zijn te bezich-
tigen van 11.00 uur tot 13.00
uur, de veiling begint om 13.30
uur. Toegang kost één euro.

Atletiekvereniging GVAC houdt
op zondag 16 november voor de
tweede keer een crosswedstrijd
op het terrein van het Veldhoven-
se recreatiecentrum ’t Witven.
Om 10.00 uur klinkt het start-
schot als de recreanten hun hard-
loopwedstrijd rond het strandbad
beginnen. Tussen 11.00 en 14.30
starten diverse wedstrijden voor
houders van een wedstrijdlicen-
tie. Op de wedstrijddag kan nog
tot een halfuur voor aanvang van
het onderdeel worden ingeschre-
ven in het Partycentrum aan de
Runstraat 40.

Kaasboerderij De Ruurhoeve uit
Hoogeloon is gisteren de grote
winnaar geworden tijdens de
Zuid-Nederlandse boerenkaaskeu-
ring die in Goirle (bij Tilburg)
werd gehouden. De belegen en
oude kaas kregen van de keur-
meesters respectievelijk 97 en 95
van de 100 mogelijke punten en
wonnen daarmee de competitie.
De babykaas van De Ruurhoeve
eindigde met 91 punten als twee-
de. In totaal werden bijna vijftig
boerenkazen van ongeveer vijf-
tien inzenders uit Brabant, Lim-
burg en Zeeland beoordeeld.

door onze correspondent
Harrie Wenting

BLADEL – Een feestje en een recep-
tie, daar neemt de jubilerende car-
navalsvereniging De Muggezifters
in Bladel geen genoegen mee. De
aftrap van de viering van het
44-jarig bestaan begon met een
culturele terugblik met een ver-
makelijk sausje, met gasten als
Rob van de Laar van de Brabantse
Carnavalsfederatie en emeritus
hoogleraar Herman Pleij.
„Carnaval was er al in dertiende
eeuw en ging toen al gepaard met
muziek, drank en spijzen”, nam
Rob van de Laar het publiek in
Den Herd gisteravond mee terug
in de tijd. „In de Tachtigjarige
Oorlog zag men vastenavond als
paapse feesten en namen her-
vormde stadsbesturen de eerste
maatregelen. In 1630 werden ver-
mommingen verboden, maar ze
bleven toch bestaan. Op het platte-
land kende men toen al de foeke-
pot. Ook koptrekken bij ganzen
was populair.” „Met de komst van
de Fransen verdwenen veel verbo-
den en kwam de huidige naam
carnaval. Kerk en overheid tracht-
ten excessen uit te bannen, zoals
beperken van vermommingen,
om de zeden te beschermen”, ver-
volgde Van de Laar. „In de negen-
tiende eeuw ontstonden de carna-
valsoptochten en met de komst
van tv kreeg carnaval een groter
publiek.”
Stefan Veroude begon als wagen-
bouwer bij Het Beemke en De
Meukers, maar werd ook wereld-
kampioen kerstman. Hij zag in
zijn leven veel iconische figuren

voorbij komen en hij wilde het
publiek er graag deelgenoot van
maken. Zijn verhaal is het verhaal
van een leven dat zich kon ont-
wikkelen van verlegen jongetje
tot prins, in zijn geval jeugdprins.

De carnavalsjeugd profiteert van
zijn enthousiasme tijdens de
jeugdzittingsavonden en de les-
sen wagens bouwen die hij geeft.
Herman Pleij gaf een beschou-
wing over het begrip carnaval. Hij

ging verder op het pad dat Rob
van de Laar voor hem geplaveid
had. „Carnaval is een noodzake-
lijk feest. De orde wordt even ver-
laten en in feite is het een reini-
gingsritueel”, betoogde hij. „Bij

een carnavalsstoet wisselt humor
af met dingen op een ludieke ma-
nier aan de kaak stellen. ”
Met voorbeelden uit zijn eigen
jeugd oogstte hij veel herkenning
bij zijn publiek.

Inloophuis De Eik tien jaar

door Wout van Arensbergen en
Judith de Roy

BLADEL – Een bedrijfspand aan de
Bedrijfsweg in Bladel waar in juli
een hennepkwekerij werd aange-
troffen, is gisteren op last van bur-
gemeester Boy Swachten van Bla-
del gesloten voor zes maanden.
Het is de eerste keer dat in de ge-
meente Bladel een pand wordt ge-
sloten wegens vondst van henne-
planten. De eigenaar van het
pand maakte bij de gemeente be-
zwaar tegen de sluiting en wilde
via de rechter voorkomen dat hij

de deuren moet sluiten totdat
zijn bezwaar is behandeld. Dat
verzoek wees de rechter af waar-
door het pand nu op slot gaat.
Het bezwaar van de pandeigenaar
is 3 november in de commissie be-
zwaarschriften aan bod gekomen.
Het college van B en W wacht
nog op het oordeel van de com-
missie. Op zaterdagmiddag 26 juli
vond de politie in een bedrijfs-
ruimte aan de Bedrijfsweg zeshon-
derd wietplanten. Die waren al
geoogst. Er werden geen aanhou-
dingen verricht. De kweekappara-
tuur werd in beslag genomen. De

elektriciteit was illegaal afgetapt.
Met het besluit het bedrijfspand
tijdelijk te sluiten volgt Swachten
het voorbeeld van collega-burge-
meester Anton Ederveen van Val-
kenswaard. Hij gaf sinds 1 januari
2012 al opdracht tot het tijdelijk
sluiten van zeventien panden

waar hennep werd geteeld of
drugs werd verhandeld. Woens-
dag sloot hij weer tijdelijk een
woonhuis. Ederveen is in de regio
koploper in het sluiten van drugs-
panden. In de hele regio gingen
de afgelopen jaren circa 36 pan-
den tijdelijk dicht.
Woningen waar drugs worden
aangetroffen gaan één tot drie
maanden op slot. Bij (horeca)be-
drijven gaat de knip minstens
drie maanden op de deur. Eder-
veen sluit zowel woonhuizen als
bedrijfspanden. Het kunnen huur-
panden zijn maar ook panden die

in eigendom zijn. Hoe lang het
pand op slot gaat, is onder meer
afhankelijk van de hoeveelheid
drugs die worden aangetroffen en
of het pand al eerder is gesloten
vanwege drugs. Om panden tijde-
lijk te kunnen sluiten, maakt
Ederveen gebruik van het zoge-
naamde Damoclesbeleid (artikel
13b Opiumwet). Volgens dat arti-
kel is de burgemeester bevoegd
woningen of lokalen en/of daarbij
behorende erven waar verdoven-
de middelen worden verkocht,
afgeleverd, verstrekt of aanwezig
zijn, tijdelijk te sluiten.

Tweede crosswedstrijd
bij ’t Witven

Ruurhoeve wint tijdens
boerenkaaskeuring

Verzamelbeurs en
postzegelveiling

In juli werden 600 hennep-
planten gevonden in een
pand aan de Bedrijfsweg.
Het moet 6 maanden dicht
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Pleij: ‘Carnaval is een noodzakelijk feest’

H O O G E L O O N / G O I R L E

Swachten sluit voor het eerst henneppand

� Professor Herman Pleij betoogde op het carnavalssymposium van de Muggezifters in Bladel dat carnaval in feite een noodzakelijk reinigingsritueel is.
foto René Manders
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