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Door Renate Pijnenburg

KEMPEN - De tendens voor senioren 
is nog altijd om zo lang mogelijk thuis 
te kunnen blijven wonen. Veel ouderen 
willen dat ook maar soms ben je dan 
op zoek naar passende informatie. En 
waar vind je die? Op het internet staat 
zoveel, hoe weet je nu welke informatie  
betrouwbaar is? Drie studenten van 
Avans Hogeschool in Den Bosch  
deden onderzoek en promoten de  
website ‘Langer Thuis Kompas’. Floor 
Jorissen vertelt samen met mede- 
studenten Jasmijn Verhagen en Lavinia 
Haladjenko over hun project.

Project
Studeren aan de Hogeschool ziet er in 
deze tijd anders uit dan een goed jaar gele-
den. Jasmijn: “We komen eigenlijk nooit op 
school, onze contacten met docenten en 
medeleerlingen zijn online. Niet leuk maar 
het is even niet anders. Wij studeren Social 
Work, een héél brede opleiding waarmee 
je heel veel kanten op het sociale vlak op 
kunt. We werken veel in projectgroepen 
waarbij eerste en tweedejaars leerlingen 
samenwerken. Eén van de vakken waarin 
dat gebeurt heet ‘Leergemeenschap’. Als 
opdracht krijgen we meestal één woord 
of thema en daar moeten we mee aan de 
slag; heel breed en heel uitdagend omdat 
je alles zelf mag invullen. Voor het project 

waar we nu aan werken kregen we als  
thema ‘Ouderen’. Omdat het toch een  
beetje anders dan anders is en het online 
wat moeilijker brainstormen is en de doel-
groep lastig te bereiken, zijn we door onze 
docent Tavie Hazenberg wel op een spoor 
gezet.”

Langer Thuis Kompas
Het spoor bleek de website ‘Langer Thuis 
Kompas’ te zijn. De projectleider, Karin 
Bierens, werkt bij Oktober en zij reikte het 
idee aan om met deze website aan de gang 
te gaan. 
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Floor: “We zijn gaan zoeken op een bepaald onderwerp over producten en diensten die kunnen ondersteunen bij het langer zelfstan-
dig thuis wonen en we zijn gestopt bij 125 websites. Ouderen zien hier door de bomen het bos niet meer. Ze vinden soms lastig hun 
weg op het internet en weten niet welke informatie betrouwbaar is. Het idee was om één website te maken waarbij álle informatie 
wordt verzameld. De website wordt ondersteund door tal van organisaties die de handen ineen hebben geslagen.”
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Het college van B&W van gemeente Eer-
sel heeft, in het verlengde van de maat-
regelen van de Rijksoverheid, onlangs 
besloten om ondernemers tegemoet te 
komen met gemeentelijke belastingver-
lichtingen. 

Belastingmaatregelen die we nemen zijn 
onder andere dat ondernemers geen recla-
mebelasting hoeven te betalen in 2021 en 
ook dat er geheel 2021 geen precariobe-
lasting wordt geheven.

Reclamebelasting
De uitbraak van het coronavirus en de 
zware maatregelen die gelden om de groei 
van het virus te vertragen, hebben grote 
gevolgen voor alle Eerselse ondernemers. 

Omdat de reclamebelasting voor bijna elke 
ondernemer in het centrum van Eersel 
geldt en omdat bijna alle ondernemers de 
komende periode geen of minder voordeel 
zullen hebben van reclame-uitingen in de 

openbare ruimte, wordt er in 2021 geen
 reclamebelasting geheven. 

Met deze maatregelen geven we onder-
nemers in het centrum van Eersel enige 
verlichting in deze moeilijke tijd.

Precariobelasting
Het besluit om geen precariobelasting 
te heff en betekent voor ondernemers 
dat bijvoorbeeld voor het innemen van 
een standplaats en het plaatsen van een 
terras op gemeentegrond (als de horeca 
weer open gaat) in 2021 geen precario-
belasting hoeft te worden betaald.

Voor meer informatie kunt u contact 
opnmen met de gemeente Eersel.

www.eersel.nl

REGIO - Jonge kinderen weten de weg 
in de ‘digitale wereld’ razendsnel te vin-
den. Ze swipen op de tablet of smart-
phone zo naar hun favoriete fi lmpje of 
app. Kinderen beleven hier veel plezier 
aan en voor ouders geeft het af en toe 
een momentje voor zichzelf. Maar dreu-
mesen, peuters en kleuters zijn nog te 
klein om er wijs mee om te gaan en be-
geleiding van ouders en verzorgers is 
nodig. Daar krijgen ouders tijdens de 
Media Ukkie Dagen, van 26 maart t/m 2 
april, volop tips en advies over. 

Webinar Mediaopvoeding 
van Denise Bontje
In dit webinar voor ouders, pedago-
gisch medewerkers en leerkrachten staat 
mediaopvoeding en bewust mediagebruik 
met jonge kinderen centraal. Denise Bont-
je neemt je mee in de wereld van het jonge 
kind en laat je zien hoe je media bewust 
en in balans kunt inzetten. Thuis en op de 
groep. Deze online lezing is op dinsdag 30 
maart om 20.00 uur. Aanmelden kan via 
de website van Bibliotheek De Kempen.

Online inloop consult BoekStart  
Voor vragen over mediagebruik en leesbe-
vordering bij jonge kinderen kun je terecht 
bij het gratis online inloopspreekuur van 
de BoekStart-coach. Zij helpt je bij uitda-
gingen, geeft tips, luistert en gaat samen 
met jou op zoek naar passende boeken 
en verantwoorde apps. De online inloopu-
ren zijn op maandagmiddag 29 maart van 

16.00 tot 17.00 uur en op woensdagmid-
dag 31 maart van 15.00 tot 16.00 uur. 

BoekStart is een programma dat kinderen 
van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boe-
ken laat genieten. Ouders krijgen, als hun 
baby ongeveer 3 maanden is, via het con-
sultatiebureau een speciale waardebon 
voor het BoekStartkoff ertje. 

Met deze bon kun je bij jouw lokale 
bibliotheekvestiging van Bibliotheek De 
Kempen je kindje gratis lid maken en een 
gratis BoekStart-koff ertje ophalen. Ook 
nu Bibliotheken gesloten zijn kun je dit 
koff ertje ophalen. Extra leuk is dat je het 
schattige vogeltje Coco cadeau krijgt. De 
knuff eltjes worden uitgereikt zo lang de 
voorraad strekt. Wanneer je de BoekStart-
bon hebt ontvangen en je deze graag wilt 
inwisselen, kun je via email een afspraak 
maken met je lokale bibliotheekvestiging. 

Kijk voor meer tips om aan de slag te gaan 
met mediagebruik en meer informatie over 
de activiteiten op 

www.bibliotheekdekempen.nl/
mediaukkiedagen

IN DE KEMPEN

Hulselseweg 11                                                        volg ons ook op:
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“Het uitgangspunt is dat er op internet héél 
veel informatie te vinden is over faciliteiten, 
regelingen, hulpmiddelen en ondersteu-
ning, die ouderen in staat stelt langer thuis 
te blijven wonen”, vertelt Floor. “We zijn 
gaan zoeken op een bepaald onderwerp 
over producten en diensten die kunnen on-
dersteunen bij het langer zelfstandig thuis 
wonen en we zijn gestopt bij 125 websites. 
Ouderen zien hier door de bomen het bos 
niet meer. Ze vinden soms lastig hun weg 
op het internet en weten niet welke infor-
matie betrouwbaar is. Het idee was om één 
website te maken waarbij álle – of in ieder 
geval zoveel mogelijk – informatie wordt 
verzameld. In 2019 is de website gelan-
ceerd en deze wordt ondersteund door 
tal van organisaties die de handen ineen 
hebben geslagen. De webiste Langer Thuis 
Kompas is een initiatief dat ontstaan is 
vanuit het Kempenlef projecten de Thuis-
leefgids. Kempenlef is een samenwer-
kingsverband tussen Oktober, Summa 
College, Rabobank de Kempen, Simac, 
gemeente Bladel, gemeente Bergeijk, 
Technische Universiteit Eindhoven en 
‘Coöperatie Slimmer Leven 2020’. Het doel 
is om ouderen langer thuis te laten wonen. 
De website richt zich zowel op zorgprofes-
sionals als op ouderen en hun mantelzor-
gers.”

Mantelzorgers
Het project van de studenten – die overi-
gens in een grotere groep werken dan aan 
dit interview meewerkten – richt zich met 
name op de preventie en de mantelzorgers. 
Lavinia: “Ons uitgangspunt was: hoe kun-
nen mantelzorgers ondersteund worden, 
wat hebben zij nodig, wat willen ze? Er 
zijn zeven grote zorginstellingen die steeds 

vaker de samenwerking opzoeken. Het 
gaat om Oktober, Valkenhof, Amaliazorg, 
Joriszorg, Ananz, Vitalis en Archipel. Op 
hun verzoek zijn wij aan de slag gegaan 
om de website te promoten waardoor ou-
deren en mantelzorgers op de goede weg 
geholpen worden in hun zoektocht naar 
mogelijkheden om langer thuis te kunnen 
blijven. Er is zóveel informatie, hoe weet je 
wanneer die betrouwbaar is? Vaak heb je 
toch met commerciële partijen te maken. 
De makers van de website ‘Langer Thuis 
Kompas’ heeft alle partijen samengevoegd 
op één website om zo een goed overzicht 
te geven. Wie hulp zoekt, hoeft slechts een 
paar gegevens achter te laten: postcode, 
leeftijd en zorgverzekeraar om te vinden 
wat hij of zij zoekt. Mensen die op de web-
site zoeken, worden niet gebeld door com-
merciële partijen, tenzij ze daar zelf om vra-
gen. De website is héél gebruiksvriendelijk 
maar nog niet héél bekend onder ouderen 
en daar zijn wij mee aan de slag gegaan.” 

Promotie
De projectgroep werd in subgroepen ver-
deeld. Floor: “Een paar studenten hebben 
zich gericht op het tekstueel uitschrijven 
van het gebruik van de website. Een aan-
tal richtte zich op social media. Wij heb-
ben een fi lmpje opgenomen waarbij we de 
gebruiker van de website stap voor stap 
meenemen in het gebruik. Zo’n fi lmpje kan 
bijvoorbeeld vertoond worden tijdens een 
vergadering van een seniorenvereniging. 
Die worden op dit moment nog niet ge-
organiseerd maar in de toekomst wel en 
het is mooi dat dit dan klaarligt. Een deel 
van onze opdracht was om de website te 
promoten, toen dachten we meteen aan 
PC55 want die wordt goed gelezen, zeker 
door de doelgroep.” Jasmijn vult aan: “We 
moeten erbij zeggen dat de website nog 
steeds in ontwikkeling is; er komt nog 
steeds nieuwe informatie bij en in gesprek-
ken met een afvaardiging van de doelgroep 
blijkt welke aanpassingen nog gedaan 
moeten worden. Uiteindelijk kijken jon-
geren anders tegen een website aan dan 
ouderen. Het is belangrijk dat de website 
voor iedereen toegankelijk is en blijft.”

Preventie
Zorg begint niet wanneer je oud bent. 
Lavinia: “Het is zaak op tijd te beginnen 
met preventieve maatregelen om zo lang 
mogelijk thuis te kunnen blijven wonen. 
Wij vinden het een mooi initiatief dat regi-
onale zorginstellingen, gemeenten en het 
bedrijfsleven de handen ineen geslagen 
hebben om tot één overzichtelijke website 
te komen die ouderen helpt met het maken 
van keuzes. De keuzes maken ze zelf maar 
de ondersteuning om tot een juist besluit 
te komen, is goed geregeld. Voor ons was 
het een mooi project om aan te mogen 
werken. Na ons afstuderen zal een aantal 
van de studenten bij ouderen aan de slag 
gaan; het is goed dat er een website is als 
‘Langer Thuis Kompas’ omdat er zo 
ontzettend veel informatie op te vinden is.”

www.langerthuiskompas.nl
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De lente 
komt eraan! 
Hét moment 
om de hard-
loopschoe-
nen aan te 
trekken en 

naar buiten te gaan. Rennen met een 
doel? Doe mee aan Run for KiKa Len-
te Fit en boost jouw fi theid in de strijd 
tegen kinderkanker. Ga de uitdaging 
aan en loop in totaal 21 km vanuit huis 
tussen 21 en 31 maart. Op welke manier 
en wanneer je dat doet, dat bepaal jij. Al 
meer dan 550 hardlopers gaan de uitda-
ging aan.

Voor iedereen
Run for KiKa Lente Fit is voor iedereen, 
want jij bepaalt op welke manier je de 21 
km rent. Loop bijvoorbeeld iedere dag 2 
km, drie keer 7 km of in één keer de volle-
dige 21 km. Stippel je eigen routes uit, plan 
wanneer je gaat lopen en geef jezelf een 
energieboost. Kom in actie en daag vrien-
den, familie en collega’s uit om samen de 
uitdaging aan te gaan tijdens Run for KiKa 
Lente Fit. 

Jij maakt het verschil
Sinds de oprichting van KiKa steeg het ge-
nezingspercentage van kinderen met kan-
ker met ruim 5%. Concreet betekent dit 
dat er jaarlijks meer dan 25 kinderen extra 
genezen. Dat zijn 25 kinderen die weer een 
toekomst hebben, 25 gezinnen die samen 
blijven, 25 klaslokalen waar geen lege stoel 
staat. Deelnemers aan Run for Kika Lente 
Fit dragen bij aan het doel van KiKa: de 
genezing verhogen naar 95%, zodat nog 
meer kinderen met kanker een toekomst 
hebben.

Vier de start van de lente
Organisator Rick de Haan: “Met Run for 
KiKa Lente Fit bieden wij een uitdaging 
voor iedereen om weer in beweging te ko-
men én een verschil te maken voor kinde-
ren met kanker.” De manier waarop je dat 
doet bepaal je helemaal zelf, maar houd je 
wel aan de actuele RIVM-richtlijnen. 

Schrijf je nu gratis in en kom in actie. Deel-
name is gratis! Meer informatie en aanmel-
den kan via 

www.runforkika.nl

Ga fi t de lente in met KiKa
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Het doel van de energietransitie is om 
termijn gasloos te worden. Geen fossiele 
energiebronnen meer, CO2-neutraal. In 
veel gevallen zal dat betekenen dat wo-
ningen alleen nog elektriciteit verbrui-
ken. Ook voor de verwarming. Met een 
warmtepomp kan dat heel goed maar er 
zijn ook nog andere mogelijkheden. Bij-
voorbeeld elektrische infraroodpanelen 
en elektrische vloerverwarming. Zoals 
bij een warmtepomp geldt ook hier dat 
de woning goed geïsoleerd moet zijn 
zodat de warmtevraag klein is. 

Voor elektrische vloerverwarming zijn er 
een aantal mogelijkheden:
- elektrische matten;
- elektrische kabels;
- elektrische foliesystemen.

Elektrische matten bestaan uit elektrische 
kabels die op een glasvezel mate van ca. 
4mm dik zijn bevestigd. Door de geringe 
dikte kunnen ze rechtstreeks op de be-
staande afwerkvloer worden aangebracht 
en vervolgens afgewerkt met bijvoorbeeld 
een gelijmde tegelvloer. Het geeft een 
snelle opwarming en is vooral geschikt 
voor ruimtes die niet permanent gebruikt 
worden (zoals badkamer). Niet geschikt als 
hoofdverwarming.

Elektrische kabels worden in een be-
paald lussenpatroon in de afwerkvloer 
gelegd. Bij een bestaande vloer zullen 

er sleuven voor gefreesd moeten worden. 
Het is een voordelig systeem, zowel in aan-
schaf als gebruik, en kan als hoofdverwar-
ming en bijverwarming worden gebruikt. 
Met een thermostaat is de verwarming 
goed te regelen maar de vloer is minder 
snel.

Foliesystemen bestaan uit dunne kunststof 
folies waarin koperen verwarmingsbanen 
zijn verwerkt. De dikte is slecht 0,3 mm 
en het systeem kan ook toegepast wor-
den onder een houtenvloer of laminaat. De 
folie wordt op dunne polystyreen platen 
bevestigd om warmteverliezen naar de 
onderzijde te vermijden. De bovenkant 
wordt afgeschermd met een dun vocht-
scherm waarop uiteindelijk de vloerafwer-
king wordt geplaatst. Er zijn ook folies die 
gebruik maken van de infrarood techniek.

Er zijn dus nogal wat mogelijkheden en 
soms kan het een ideale oplossing zijn. 
Maar zelden is het de energiezuinigste of 
goedkoopste. Wat dat betreft lezen we veel 
mooie verkooppraatjes. Energiegidsen van 
KempenEnergie denken graag met je mee 
over een verstandige toepassing. Stel je 
vragen via energieloket@kempenenergie.nl.

www.kempenenergie.nl

Elektrische vloerverwarming
Advies over energieverbruik

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

Uw totaalinstallateur: • gas • water • cv • riolering • sanitair • dak- en zinkwerk 
• warmtepompen • airco • ventilatie • elektrotechniek • zonne-energie

Ook voor

elektrotechniek!

U bent bij ISL Installatiebedrijf als particulier 
of bedrijf nu ook aan het juiste adres voor 
elektrotechniek!

Wilt u meer info of een vrijblijvende o� erte? Neem dan contact met ons op!

Sta jij stil? Wij niet!Sta jij stil? Wij niet!
Sta jij stil en wil jij groeien in de installatietechniek? 
Sta jij open voor een nieuwe uitdaging bij een ambitieus en Kempisch bedrijf? 
Solliciteer dan op één van onderstaande functies:

• Monteur zonnepanelen
• Monteur duurzame energie
• Monteur airconditioning
•  Servicemonteur cv-ketels, warmtepompen en airconditioning

Staat er een functie bij waar je geen ervaring in hebt, maar wil je dat wel graag leren? 
Neem dan toch contact op. Een opleiding om deze functie te kunnen vervullen behoort tot de 
mogelijkheden!

ISL Installatiebedrijf is dé specialist op het gebied van duurzame energie zoals aardwarmte, 
luchtwarmtepompen, airconditioning, laadpalen en ventilatie, maar ook op het gebied van 
zonne-energie zoals zonneboilers, pv-panelen en pvt-systemen. Wij werken aan de mooiste 
projecten in en rond de Brabantse Kempen!

Wat neem jij mee:
Volop enthousiasme en een fijne persoonlijkheid. Want als het klikt, willen wij jou àlle kneepjes 
van dit mooie vak leren!

Wat bieden wij jou:
ISL Installatiebedrijf biedt jou een fijne, gezellige werkomgeving met volop mogelijkheden 
om jezelf te ontwikkelen tot een vakidioot. Je werkt met de beste gereedschappen in nette 
bedrijfskleding. Een goed ingerichte bus met iPad is bij ons standaard! 

Ben jij echt toe aan een nieuwe uitdaging of wil je meer informatie over één van 
bovenstaande functies? Stuur dan een mail naar ron.luijten@islbladel.nl 
of bel naar 06 - 20 59 32 06. Een appje mag natuurlijk ook!

* Acquisitie wordt niet op prijs gesteld *

De kappers zijn weer open. 

Mijn schoondochter-in-spé is bijna 
gediplomeerd in dit edele vak. Een kritisch 
beroep bovendien, want onze halve men-
tale gesteldheid blijkt af te hangen van de 
toestand van de begroeiing op ons hoofd. 
Of zoals we dat vroeger zeiden: “Als je 
haar maar goed zit”. Kortom: zij gaat een 
glanzende toekomst tegemoet.

Het is dan ook geen verrassing (en ver-
standig bovendien) dat ze haar eigen 
kapsalon gaat beginnen. De plannen zijn 
al vergevorderd, de salon moet alleen 
nog een naam hebben. Nu ben ik nooit 
te beroerd om mijn creativiteit in dienst 
te stellen van de mensheid, zeker 
wanneer het een (aanstormend) direct 
familielid betreft.

Toegegeven, de lat lag direct hoog, want 
haar eigen idee ‘Hip met Haar’ is er al 
eentje van de buitencategorie! Super. 
Maar natuurlijk liet ik me daardoor niet 
uit het veld slaan. Dus, nadat mijn zoon 
wat grappige anglicismen had geuit (‘Cut 
the crap’, en meer van dat mooie proza) 
gingen we serieus aan de slag. Nou ja, 
serieus…op onze manier. 

Omdat de achternaam van betreff ende 
kapster enige gelijkenis vertoont met het 
lichaamsdeel waarop haar toekomstige 
beroep zich afspeelt, kregen we eerst die 
categorie: “De Hoof(d) Zaak” en “Geen 
haar op mijn hoof(d)”. Beiden te licht 
bevonden.

Daarna kwam ik pas een beetje op dreef. 
Kapsalon ‘KiK’, wat staat voor ‘Klaar is 

Kees’. Of, ook in de categorie eigenna-
men: ‘Kort Jakje’ (dat was nog iets voor 
Jackie Mollen, maar die zal na al die jaren 
zijn zaak wellicht niet meer omdopen).

Intussen was mijn zoon met de auto naar 
Bergeijk gereden en daar aangekomen. 
Hij appte dat er een sterretje in de voor-
ruit zat. “Ha”, dacht ik, “Kap-sterretje”. 
Ook al niks. Maar ik had de smaak te 
pakken en appte steeds meer nieuwe 
ideeën: ‘Koppie d’r bij’. Of eigenlijk beter 
dan: ‘Coupie d’r bij’. Waarop de zoon 
terug appt: “Maloot”. 

Nu kan ik slecht tegen spelfouten, dus ik: 
“Malloot is met dubbel -l”. 
Hij: “Wir wa geleerd”. 
Ik: “Ook mooi: kapsalon ‘Wir wa ge-
leerd’”. Dit alles uiteraard ruim voorzien 
van de nodige smileys.

Het appverkeer stopte, hij reed terug 
naar huis. Maar ik was niet meer te 
houden en bleef hem maar berichtjes 
sturen: ‘Vooruit met de tijd’ (voor hele 
moderne kapsels) en – dit vond ik zelf de 
allerbeste – “Van ne koale kop kunde nie 
plukke”.

Terwijl ik deze laatste vondst intikte op 
mijn telefoon, was de zoon weer thuis 
gekomen. Hij kwam de kamer binnen en 
zei “Goed is goed hè pap, nou weten we 
’t wel”. Eigenlijk wilde hij liever in mijn 
gezicht schreeuwen: “Kappen nou!” – 
maar daar is hij veel te zachtaardig voor. 
Bovendien had hij dan het risico gelopen 
dat ik het als aanmoediging had gezien. 
Want wat is nou een betere naam voor 
een kapsalon dan ‘Kappen nou’?

Kappen nou!

column

Verschillende brandbrieven, aanvragen 
en verzoeken bereiken ons. De laatste 
weken steeds meer. Ondernemers zitten 
in de knel en ook inwoners willen weer 
vooruit. We zien dat de samenleving er 
genoeg van heeft en snakt naar vrijheid 
en meer versoepelingen. We begrijpen 
dat en we voelen dat zelf ook. De afgelo-
pen weken is dit op iedere overlegtafel, 
per gemeente, per bedrijfstak en zeker 
ook nationaal, onderwerp van gesprek 
geweest. We zien dat iedereen zoekt 
naar de grenzen van de regels en naar 
wat wél kan.

Het kabinet blijft oog houden voor het be-
schermen van mensen met een kwetsba-
re gezondheid en het toegankelijk houden 
van de zorg. De Britse variant van het virus 
zorgt ervoor dat het aantal besmettingen in 

de afgelopen weken minder daalde dan ge-
hoopt, en de laatste week zelfs toeneemt. 
We horen tot de top drie van alle regio’s 
waar het gaat om het aantal besmettingen 
per 100.000 inwoners. Een derde golf lijkt 
onvermijdelijk.

Landelijk is besloten iets meer risico te ne-
men en voorzichtig extra lucht te geven in 
de lockdown. Maar daar zit een grens aan, 
contacten moeten geleidelijk weer uitge-
breid worden. Voor ons is er dan ook maar 
één conclusie mogelijk. We houden vast 
aan de landelijke maatregelen. Eenheid en 
afstemming bij de uitvoering van deze maat-
regelen zijn belangrijk. Er zijn op dit moment 
geen mogelijkheden om lokaal extra ruimte 
te geven of uitzonderingen toe te laten. 

Hopelijk leidt de weg van meer testen en 
vaccineren naar een lente met meer ver-
soepelingen. Tot die tijd ligt de focus op 
de maatregelen waar we ons met zijn allen 
nog aan moeten blijven houden. Met be-
grip voor elkaar.

Namens de 21 burgemeesters van de 
gemeenten in veiligheidsregio 
Brabant-Zuidoost

Statement burgemeesters: 
geen lokale versoepelingen
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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

Verkoop voorjaarsviolen
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✔  Eigen monteurs     
en werkplaats

✔  Professionele uitleg 
over alle machines

✔  Voor de vakman    
en particulier

We hebben weer We hebben weer 

diverse actiemodellen
diverse actiemodellen

grasmaaiers op voorraad!

Wij zijn Wij zijn OPEN OP AFSPRAAK OPEN OP AFSPRAAK 
of voor afhaal van of voor afhaal van 

bestellingen en reparatiesbestellingen en reparaties

  Professionele uitleg 
over alle machines

grasmaaiers op voorraad!
grasmaaiers op voorraad!
grasmaaiers op voorraad!
grasmaaiers op voorraad!

Turnhoutseweg 39 - Reusel - Tel. 0497-621062
Open: maandag t/m vrijdag van 8 tot 18u en zaterdag van 8 tot 17u

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

MM&&R Securo BladelR Securo Bladel

ONDERHOUD ONDERHOUD 
VOOR GROTE EN VOOR GROTE EN 
KLEINE TUINENKLEINE TUINEN
Uw tuin netjes in de Uw tuin netjes in de 
winter en klaar voor winter en klaar voor 

het voorjaarhet voorjaar..
 

Bel Bel  06-1449514106-14495141

BLADEL-REUSEL - Ook dit jaar hebben 
alle kinderen van groep 7 en 8 uit Bladel 
en Reusel hun best gedaan voor de Nati-
onale Voorleeswedstrijd. De spannende 
competitie waarbij kinderen voorlezen 
in de klas, de gemeente, de provincie, 
tot aan een nationale finale. 

Dat de kinderen enthousiast zijn over lezen  
horen de bibliotheekmedewerkers via 
de online livestream zeker terug. Op de 
vraag waarom de kinderen meedoen aan 
deze wedstrijd, wordt vaak het antwoord 
gegeven dat ze graag anderen inspireren 
om ook te gaan lezen. Guus, van basis-
school de Sleutelaar, geeft als belangrijke 
reden dat hij wil aantonen dat kinderen 

met dyslexie ook goed kunnen voorlezen! 
Een boodschap recht vanuit het hart. En 
recht vanuit het hart zijn ook de voorlees-
fragmenten! Alle kinderen hebben erg hun 
best gedaan en voeren de jury mee in hun 
spannende verhalen. Tim las prachtig voor 
uit de klassieker ‘Wipneus en Pim’ en Tijme  
voerde ons mee in het spannende boek 
voor jongeren ‘Kappen’. Paul van Loon is 
een populaire schrijver waarvan Mathijs, 
Guus, Thieu en Britt een stuk hebben voor-
gelezen. 

De jury, in Bladel bestaande uit wethou-
der Wim van der Linden, dorpsdichter 
Jan Smets en programmamaker van de 
bibliotheek Susan Quirijnen, hebben ge-
noten van de voorleesfragmenten van de 
kinderen, die als filmpje aan hen waren 
doorgestuurd. Uiteindelijk hebben zij Sam 
Schoenmakers van basisschool de Toer-
malijn als winnaar gekozen! Hij mag door 
naar de regionale finale. In Reusel heeft 
jurylid burgemeester Annemieke van de 
Ven de winnaar bekendgemaakt: Mathijs 
Sanders van Basisschool de Torelaar heeft 
daar de overwinning gepakt. 

Bibliotheek de Kempen, organisator van 
de gemeentelijke finale, geeft aan dat zij 
het belangrijk vinden om deze wedstrijd te 
organiseren. Hopelijk hebben we met deze 
wedstrijd weer vele kinderen enthousiast 
gemaakt over lezen en voorlezen. Dat je 
door (voor)lezen zó meegevoerd wordt in 
een andere wereld maakt dat dit voor kin-
deren een mooie vorm van ontspanning is 
in deze drukke wereld. 

Deze wedstrijd brengt natuurlijk een span-
nend element wat kinderen extra stimu-
leert. Het lezen voor ontspanning brengt 
aangetoond een grotere woordenschat en 
leesbegrip, ook op latere leeftijd, in oplei-
ding en de digitale maatschappij. 

Door corona was de prijsuitreiking via een 
online livestream vanuit de bibliotheek 
goed te volgen op alle scholen. De scho-
len hadden zich goed voorbereid en zaten 
met spandoeken klaar om er een groot 
feest van te maken. Voordeel van de online 
livestream was, dat ook ouders, opa’s en 
oma’s konden aansluiten bij de spannende 
prijsuitreiking.

Winnaars 
Nationale 
Voorlees-
wedstrijd

Woon je in één 
van de Kem-
pengemeenten 
en heb je één of 
meer kinderen in 
jouw gezin? Dan 
kun je bij Cen-
trum voor Jeugd 

en Gezin+ (CJG+) de Kempen terecht 
met je vragen.
 
Hoe vertellen we het de kinderen?
Het project Kind & Scheiding richt zich op 
inwoners die te maken hebben met een 
scheiding en die vragen hebben over hoe 
ze hier goed mee om kunnen gaan in het 
belang van hun kinderen. CJG+ heeft al 
vijf jaar ervaring met vraagstukken rondom 
scheiden met kinderen en kan je helpen 
met het vinden van de juiste aanpak voor 
jullie gezin.
 
Meer weten
Heb je na het raadplegen van de website 
(zie hieronder) nog vragen, bel dan het vol-
gende nummer 0497-745544 en plan een 
afspraak in voor het telefonisch spreekuur 
(voor kinderen, ouders en omgeving; ano-
niem). Vanuit het spreekuur kunnen jeugd- 
en gezinswerkers van CJG+ met expertise 
op het gebied van Kind en Scheiding vra-
gen beantwoorden. 

In het spreekuur kan CJG+ samen met 
je kijken of er nog iets meer nodig is. Ze 
hebben onder andere een specifieke online 
training ontwikkeld.

www.kempengemeenten.nl/
kind-en-scheiding

Kind & Scheiding
Spreekuur bij CJG+
de Kempen
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* Voor al uw nieuwbouwwerken
* Renovatiewerken
* Onderhoudswerken
* Project-ontwikkeling
* Machinale timmerwerken

onder komo-keur

Dementie, mogelijkheden 
bij een veranderende werkelijkheid

De mantelzorger

Uitzending: woensdag 24 maart

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Het Rode Kruis 
biedt sinds 15 janu-
ari ondersteuning 
aan de GGD door 
middel van het in-

zetten van EHBO-hulpverleners op ver-
schillende vaccinatielocaties in onze re-
gio. De EHBO-hulpverleners bemensen 
de EHBO-post en ondersteunen zo no-
dig de GGD bij bijvoorbeeld het obser-
veren van de mensen na de vaccinatie of 
het dichtdrukken van een prikplek. 

Momenteel wordt er in Eindhoven, Hel-
mond en Best gevaccineerd en de ver-
wachting is dat de locaties Valkenswaard 
en Bladel snel zullen volgen. Bij voldoende 
vaccins zijn de locaties 7 dagen per week 
geopend. Om deze posten 7 dagen in de 

week te bezetten zijn veel mensen met een 
EHBO-diploma nodig.

Begin februari heeft het Rode Kruis Bra-
bant-Zuidoost alle EHBO-verenigingen in 
de regio benaderd met de vraag of ze hier-
in met het Rode Kruis willen samenwerken. 
Daar kwamen veel positieve reacties uit 
voort en nadat dit intern bij de verenigingen 
was gecommuniceerd, melden leden zich 
massaal aan! 

Het Rode Kruis is ontzettend trots op deze 
ondersteuning van de GGD en de samen-
werking met de EHBO-verenigingen. 
Mede dankzij de inzet van de leden van 
de EHBO-verenigingen is het mogelijk om 
de EHBO-posten op de vaccinatielocaties 
bezetten.

Samenwerking EHBO-verenigingen 
met Rode Kruis Brabant-Zuidoost

Foto: Lieke Vermeulen

De Kempen staat, net 
als heel Nederland, 
voor grote opgaven 
op het terrein van 
duurzame voedsel-
productie, klimaat-
adaptatie, duurzame 
energie en het ver-

sterken van de biodiversiteit. Deze uitda-
gingen vragen om een samenhangende, 
gebiedsgerichte benadering van onder 
meer landbouw, natuur, milieu, kwaliteit 
van leefomgeving en water. Alleen samen 
kunnen we deze enorme opgaven reali-
seren, zodat we ook in de toekomst ver-
antwoord kunnen oogsten en genieten 
van al het lekkers, moois en dierbaars 
wat de Kempen ons te bieden heeft. 

De gemeenten Eersel, Oirschot, Bergeijk, 
Bladel, Reusel-De Mierden, Waterschap 
de Dommel, ZLTO, Brabants Landschap, 
provincie Noord-Brabant, Landcoöperatie 
Dal van de Kleine Beerze en lokale groepen 
hebben de handen ineen geslagen, met or-
ganisatorische ondersteuning van Het Huis 
van de Brabantse Kempen, om deze opga-
ven te realiseren. Vanuit het ministerie van 
Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is 
voor proeftuinen de Kempen € 2.100.000,- 
aan deze samenwerking beschikbaar ge-
steld. De looptijd is per directe ingang tot 
en met 2023.

Samen maken we de Kempen
De proeftuinen hebben een sterke relatie 
met de thema’s uit de Strategische Kem-
penagenda 2019-2025. Deze proeftuinen 
bieden mogelijkheid om versneld de doe-
len uit de Kempenagenda te halen. Daar-
naast bieden ze bij uitstek de gelegenheid 
om kennis en ervaring op te doen, om zo 
als voorbeeld te kunnen dienen voor ande-
re beekdalen en (natuur)gebieden. De ma-
nier waarop we deze uitdagingen als regio 
aangaan is een unieke aanpak waarbij we 
samen kennis opdoen, borgen en delen.

Samenwerken in drie proeftuinen
De komende jaren werkt de Kempen in sa-
menhang aan drie proeftuinen:
1.  Proeftuin de Levende Beerze; verdieping 

op huidige samenwerking gebiedsont-
wikkeling Vessem-Middelbeers. Meer 
info vind u op: www.dommel.nl/levende-
beerze of www.levendebeerze.nl

2.  Proeftuin Slimme landschappen; opstart 
van een nieuwe gebiedsontwikkeling 

rondom beekdal de Run waarin de ge-
meente Eersel en Bergeijk de handen 
ineengeslagen hebben om deze ge-
biedsontwikkeling tot een succes te ma-
ken (www.dommel.nl/run). Het verken-
nen van nieuwe gebiedsontwikkelingen 
rondom de beekdalen Groote Beerze 
(meer info: www.dommel.nl/grootebeer-
ze), De Reusel (www.dommel.nl/reusel-
demierden) en De Beerze nabij de A58.

3.  Proeftuin Gebiedsontwikkeling Kroon-
vensche heide e.o.; integrale aanpak 
natuur-, klimaat-, landbouw- en recrea-
tiedoelen Bladel Zuid.

Aangevuld met lokale kennis en kunde zetten 
we Kempenbreed via de proeftuinen in op:
•  Het realiseren van een robuust ecologisch 

watersysteem.
•  Het versterken van de leefbaarheid en 

omgevingskwaliteit.
•  Herstel van bestaande en realisatie van 

nieuwe natuur.
•  Het bieden van perspectief aan de agrari-

sche sector in een veranderend landschap.
•  Ruimte bieden aan en begeleiden van ei-

genaarschap en ontwikkelkracht bij inwo-
ners en ondernemers.

•  Ruimte voor aanpak beleidsdoelen, maar 
ook inzet op lokale doelen en versterken 
(be)leefbaarheid, zoals LandArt projecten, 
de start van een dorpsmoestuin, recrea-
tieve routes en het gezamenlijk aanplan-
ten van landschapselementen.

Interbestuurlijk Actieprogramma Vitaal 
Platteland
De 2,1 miljoen die de Kempen ontvangt 
voor het versterken van het buitengebied 
komt uit ‘Het Interbestuurlijk Programma-
Vitaal Platteland’. Dat is een actiepro-
gramma vanuit het Rijk dat het oplossen 
van gebiedsurgenties wil versnellen. In dit 
actieprogramma is voor de aanpak van ur-
genties op de zuidoostelijke zandgronden 
€ 6.950.000,- gereserveerd. Ook streeft het 
programma een betere samenwerking van 
verschillende overheden na op basis van 
vier uitgangspunten:
a. (Het faciliteren van) leren door doen.
b.  (Het aanbieden van passende) wetge-

ving en (vraaggerichte) experimenteer-
ruimte.

c.  (Vraaggerichte) fi nanciële inzet (op maat) 
en dynamisch (integraal, fl exibel, ge-
biedsgericht) programmeren.

d.  (Vraaggerichte en integrale inzet van) 
kennis & onderzoek.

Stevige impuls voor 
gebiedsontwikkelingen 
in de Kempen
De Kempen ontvangt 2,1 miljoen rijksbijdrage 
voor aanpak urgenties
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EERSEL - Sinds 9 maart 2011 organiseert 
Stichting De Kempen Specials voor jon-
geren met een vorm van autisme activi-
teiten. De jongeren komen uit Eersel en 
omgeving en ontstaan vanuit de vraag 
van ouders bij jongerenopbouwwerk, 
GGzE De Boei en andere organisaties.

Er werd een opzet gemaakt door diverse 
organisaties in samenwerking met ouders.
Toen er een goed plan was hebben ouders 
de organisatie overgenomen tot op heden.
Binnen dit gebeuren kent men 2 leeftijds-
groepen. Destijds was de doelgroep van 
De Kempen Specials jongeren met een 
normale begaafdheid, in de leeftijd van 12 
t/m 35 jaar. Per oktober 2016 zijn kinderen 
vanaf 7 jaar aan de doelgroep toegevoegd, 
waardoor DKS Kids is ontstaan. Op 28 mei 
2019 zijn wij van ouderinitiatief overgegaan 
in een stichting. Onze naam is ongewijzigd 
gebleven. 

De Stichting wil kinderen en jongeren met 
autisme via een zinvolle vrijetijdsbesteding 
met elkaar in contact brengen, zonder ver-
plichtingen en in informele sfeer. Deze kin-
deren en jongeren willen heel graag con-
tact, maar weten vaak niet hoe ze contact 
moeten maken en kunnen onderhouden. 
Het biedt ze een veilige plek waar ze gezel-
lig samen kunnen zijn, zonder steeds uitleg 
te moeten geven over hun beperking. 

Als de jongeren wat ouder worden, zijn ze 
vanaf 18 jaar welkom bij Iets Drinken Eer-
sel op elke eerste woensdagavond van de 
maand. Dit is een belangenorganisatie voor 
volwassenen met een normale tot hoge be-
gaafdheid, met autisme. Een netwerkborrel 
die landelijk actief is.

In het afgelopen coronajaar was het on-
mogelijk om fysieke bijeenkomsten te or-
ganiseren. We hebben in die periode een 
speciale website gemaakt, ‘Knutselsite’ en 
‘Receptensite. Elke twee weken zijn daar 
knutselwerkjes en recepten op geplaatst, 
zodat de Kids en Teens toch fijn thuis bezig 
konden zijn. 

Hebt u interesse in onze stichting als vrij-
williger, organisatie, ouder van een kind: 
u bent altijd van harte welkom. Op onze 
website treft u uitgebreide informatie over 
ons aan. 

We willen in dit coronajaar ons 10-jarig  
bestaan niet zomaar voorbij laten gaan.  
We zijn op dit moment bezig een online 
pubquiz te organiseren voor onze jongeren. 
Ze kunnen per team inschrijven en er zijn 
leuke prijzen te winnen.

Voor ouders, organisaties met wie wij con-
tact onderhouden, donateurs/sponsoren 
en overige belangstellenden zijn we een le-
zing aan het organiseren op 17 juni. Tijdens 
deze avond zal Judith Visser een lezing 
verzorgen. Zij is de schrijfster van het boek 
‘Zondagskind’, een ervaringsverhaal van 
iemand met autisme. Judith is ervarings-
deskundige en wordt begeleid door haar 
hulphond. We hebben haar kunnen boeken 
op donderdagavond 17 juni, mits de Co-
vid-maatregelen dan versoepeld zijn. Is dat 
dan nog niet het geval, dan zal deze lezing 
op een andere datum plaatsvinden. De lo-
catie zal terzijnertijd, na aanmelding, door-
gegeven worden. Hebt u belangstelling om 
deze lezing bij te wonen, dan kunt u zich 
aanmelden via www.dekempenspecials.nl

Ook gaan we voor onze jongeren een 
feestje organiseren! Ze zullen een mooi 
programma aangeboden krijgen voor een 
leuke middag en/of avond. Ze kunnen 
eventueel ook aan een gedeelte van de 
dag deelnemen. Voor sommigen zou het 
een te drukke dag kunnen worden en ook 
daar wordt rekening mee gehouden. We 
kunnen nog niet zeggen welke datum het 
wordt, omdat we zeker moeten weten dat 
we dit feestje kunnen gaan organiseren.

Voor meer informatie zie:

www.dekempenspecials.nl

INFORMATIEF

Sinds een paar weken staat mijn wereld op z’n 
kop, omdat onze kleine Teun is geboren. We 
hebben ‘de kleine’ tijdens de zwangerschap 
telkens Henk genoemd, dus ook voor ons is 
de naam even wennen. Dat gaat nog wel eens 
verkeerd. Teun is geboren in de carnavalsnacht 
van maandag op dinsdag om 11 minuten over 
3 (normaal een mooie tijd om naar huis te gaan 
tijdens carnaval?), huilt niet veel en is tevreden 
met zijn voedingen. En moeder en kind maken 
het goed! Wat kan een kersverse vader zich 
nog meer wensen? 

Kaartjes en cadeautjes
Natuurlijk wil ik als eerste iedereen bedanken voor 
alle felicitaties, cadeautjes en kaartjes. Van een 
rompertje van Bladella en het boekje Dick Bruna  
Sport van de Sportservice Noord-Brabant tot  
Nijntje op z’n Brabants, we zijn er stuk voor stuk 

heel blij mee. Teun is nu al een verwend kindje aan het worden. Ik had in de kamer 
een lijn van 6 meter gespannen om de kaartjes op te hangen, na twee dagen kon 
er een tweede lijn bij, en inmiddels moet ik een derde lijn ophangen. Kortom, ik ben 
alweer hard aan het werk. Bedankt, buren, familie, vrienden, kennissen, collega’s en 
inwoners!

Aan het werk
Wat mij de afgelopen weken ook is opgevallen, is dat alles toch gewoon doorgaat en 
blijft zoals het was. Ondanks een nieuw gezinslid en ook als ik er even twee weken niet 
ben. Ik ben als wethouder dus gewoon vervangbaar, een geruststellende gedachte.

Toch ben ik inmiddels weer begonnen met werken, want als wethouder krijg je  
formeel geen vrij. Dat vind ik ook niet erg, want tussen de Teams-overleggen door  
kan ik gewoon thuis eten en ik vind het fijn om weer in het ritme te komen. Bovendien 
gaat het werk gewoon door: de medicatierobot bij het Maxima Medisch Centrum, de 
GGD priklocatie in de sporthal in Bladel en ook de ontwikkelingen van de zwemvijver 
aan de Egyptische Poort en Den Herd aan de Mert.

0 tot 4-jarigenzorg
De afgelopen weken heb ik natuurlijk ook ‘de ambtelijke molen’ mogen ervaren van 
de geboorteaangifte, de GGD met de gehoortest en hielprik, consultatiebureau en de 
0 tot 4-jarigenzorg. Goed om als bestuurder van de GGD en de gemeente de dingen 
die je normaal mee regelt een keer bij jezelf te zien gebeuren en te ervaren of het  
inderdaad werkt zoals je het bedacht had. 

Zo is de 0 tot 4-jarigenzorg sinds dit jaar geïntegreerd bij de GGD. In januari ging dat 
een aantal keer niet helemaal goed met het maken van afspraken en telefoongesprek-
ken. Mij werd verzekerd dat dit echte opstartproblemen waren en dat het zou worden 
opgelost. Inmiddels hebben we thuis zelf mogen ervaren dat nu wel goed ging, dat 
alles is ingepland en het eerste gesprek inmiddels is geweest. Gelukkig maar!

Strava challenge
Zoals je ziet blijft mijn agenda in beweging, nu het lichaam nog. Maar dat geldt niet  
alleen voor mij. Gelukkig mogen jongeren onder de 27 weer gaan sporten (ik val helaas 
nét buiten die doelgroep). Vanuit het Pius X-college wordt Scoolsports (extra sporten 
na school) aangeboden aan leerlingen en kinderen uit groep 8 van de basisscholen. 

De jongeren worden uitgedaagd om negen weken lang actief te zijn. Als ze hun activi-
teiten registreren via de STRAVA app maken ze bovendien kans om de ‘beweger van 
de week’ te worden. Bij de aftrap van de challenge zag ik veel jongeren hardlopen, 
skeeleren en steppen. Ook ik deed mee door de rolstoel met de nieuwe jeugdcoach 
Daniël Swinkels vooruit te duwen (hij kon niet meedoen door een knieoperatie). 

Kortom, lekker naar buiten en bewegen dus! Ook ik doe mee aan de challenge door 
elke dag (als het weer het toelaat) met de kinderwagen te gaan lopen. Dan pakken we 
een leuk rondje met als vaste stopplek… de gemeentelijke luiercontainer. Als ik dan 
mijn rondje verder loop, kan ik natuurlijk net zo goed een lokale ondernemer steunen. 
Een kopje koffie to go bij Liberty, een ijsje bij Piccolo of een flesje wijn voor ’s avonds 
bij Van Lieverlee. Als ik deze laatste zinnen dan teruglees, dan vraag ik me wel af of 
dit de bedoeling is van de challenge, maar het maakt wel duidelijk dat ik de beweging 
zeker nodig heb. 

Zo zie je dat er de afgelopen weken van alles veranderd is, maar toch eigenlijk ook 
weer heel weinig. De wereld draait gewoon door, en dat is maar goed ook!

Met blije groet,

 
Davy Jansen
Wethouder volksgezondheid, welzijn en sport

Alles is anders, 
maar toch hetzelfde

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

Sanitair - Bloempotten - Eetkamertafels en Stoelen 
Geluiddempende Compressoren - Aggregaten - Tuingereedschap

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 
Stalen Archiefkasten - Led Looplampen 

Accu Boormachines en Accu Slagboormachines
Luchtslang Haspels - Garagekrikken 4 ton

PARTIJGOEDEREN TE KOOP

Lange Voren 30a - Reusel
Telefoon 06-12298673

GEREEDSCHAPS-

SPECIALIST

Alle werkdagen geopend op afspraak 
en elke zaterdag van 09.00-17.00 uur

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 

10-jarig bestaan Stichting 
De Kempen Specials
Voor jongeren met autisme uit de Kempen en omgeving
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Op vrijdag 19 maart wordt het toneelstuk ‘Straf’ 
uitgezonden op KempenTV. 

De hele dag door zal het toneelstuk dat opgevoerd werd in 2010 
te zien zijn. De regie was in handen van Rita Scheelen.

LEESPLEZIER

Bij Oktober hebben we plezier in
ons werk en dat stralen we ook uit!
We proberen samen met onze cliënten 
van elke dag een feestje te maken.

Dit zit hem in kleine dingen zoals bijvoor-
beeld een luisterend oor of een gezellig 
praatje. Als er iets is wat we morgen 
beter kunnen doen, dan doen we dat.
Zo krijgen onze cliënten de zorg en
ondersteuning die passen bij wie ze zijn.

Bij Oktober krijg je dan ook veel
vrijheid voor eigen inbreng.
Verzorgende of Verpleegkundige in de 
Wijk is een uitdagende baan met volop 
ruimte voor eigen initiatieven.

Spreekt dit je aan? Dan zijn wij en
onze cliënten nieuwsgierig naar je.
Dus vertel, wat is jouw verhaal?

 

Meer weten?  
Scan de QR code of
kijk op de website:

Wij verwelkomen graag nieuwe Verzorgenden 
en Verpleegkundigen in de Wijk!

zorginoktober.nl/wijkzorg

Maak van
jouw werk
een feestje
bij mij thuis!

KEMPEN - Op dinsdagavond 16 maart 
organiseert Bibliotheek De Kempen een 
gratis online brainstorm sessie voor 
iedereen die affi  niteit heeft met kinderen 
en leesbevordering. 

Door te lezen leer je kijken door andermans 
ogen, het stimuleert de fantasie, vergroot 
de woordenschat en verbetert het taalge-
voel. (Voor)lezen is goed voor zowel de 
taal- als de sociale ontwikkeling van kin-
deren. En dat is nodig, zo blijkt uit de nog 
steeds dalende PISA cijfers in Nederland. 
Een kwart van de bij het onderzoek be-
trokken leerlingen worden als laaggelet-
terd aangemerkt. Ook de leesmotivatie is 
signifi cant afgenomen. Daardoor bungelen 
we zelfs onderaan een lijst van 77 landen. 
Goed kunnen lezen is een voorwaarde voor 
iedere vorm van functioneren.

Samen praten en denken we na over het 
belang van (voor)lezen, digitale geletterd-
heid en het belang van het bezoeken van 
de Bibliotheek. Hoe krijgen en houden we 
kinderen samen aan het lezen? Hoe stimu-
leren we de gang naar de Bibliotheek? Wat 
is er nodig en hoe kunnen we onze krach-
ten bundelen?

Boekentips
Organisator van de brainstorm, Nelleke van 
Eekert, geeft je alvast deze boekentips. 

De boeken zijn allemaal te leen en te re-
serveren via de Bibliotheek: ‘Leesbeesten 
en boekenfeesten’ - Jan van Oillie, ‘Open 
boek’ - Jos Walta, ‘Mijn kind leert lezen’ 
- Ed Koekebacker, ‘Verborgen talenten’ - 
Piet Mooren en ‘De leesomgeving’ - Aiden 
Chambers.

Reserveren
De brainstorm sessie is op dinsdagavond 
16 maart, van 20.00 tot 21.00 uur. De ses-
sie is geheel gratis te bezoeken en te vol-
gen via Zoom. Het is prettig te weten hoe-
veel meedenkers we mogen ontvangen, 
reserveer daarom je ticket(s) via de agenda 
van onze website.

Brainstormen over leesplezier en 
leesbevordering bij kinderen

KEMPEN - Dyslexie is meer dan alleen 
moeite met lezen en schrijven. Het komt 
voort uit een andere manier van denken: 
meer in beelden dan in woorden. Dat is 
lastig in onze talige samenleving, maar 
het gaat ook samen met veel kwalitei-
ten. Dat weten veel mensen niet. 

Het boekje ‘Haal meer uit je dyslexie!’, 
(h)erkenning en 20 tips door dyslecten zelf, 
biedt een nieuw en fris perspectief op dys-
lexie. Niet als stoornis, maar als een minder 
gangbare breinvariant. In dit boekje lees je 
hoe het dyslectische brein werkt. 

Daarnaast hebben de auteurs – zelf dyslec-

tisch – 20 tips verzameld waar mensen met 
dyslexie echt iets aan hebben. Het zijn de 
beste tips uit 20 jaar bijeenkomsten voor 
volwassenen met dyslexie. Tips die verder 
gaan dan ‘meer oefenen’, want dat verhaal 
kennen we nu wel. Deze tips geven men-
sen met dyslexie zelfi nzicht. In waarom be-
paalde dingen niet lukken en hoe je daar 
succesvol verandering in kunt brengen.  
Moeite met communicatie, digi-stress, 
faalangst, ICT-hulpmiddelen, hulp zoeken 
én de sterke kanten van dyslexie: alles 
komt aan bod. 

‘Haal meer uit je dyslexie!’ is geschreven 
door Karin de Jager, Peter Millenaar en 
Leen van Andel, die net als zoveel anderen 
met dyslexie actief zijn in de landelijke be-
langenorganisatie Impuls & Woortblind met 
zowel in Eindhoven als de Kempen regio-
nale Dyslexie Cafe’s. 

Het boek telt 78 pagina’s en is uitge-
voerd in het lettertype dyslexie. Dit unie-
ke boek is te bestellen voor € 15,- (incl. 
verzending) via de webshop van Impuls & 
Woortblind, vereniging voor mensen met 
AD(H)D, Dyslexie & Dyscalculie: https://
www.impulsenwoortblind.nl/product/haal-
meer-uit-je-dyslexie-herkenning-en-20-
tips-door-dyslecten-zelf/.

Iedereen die zich via de website aanmeldt 
als nieuw lid van Impuls & Woortblind 
ontvangt het boek gratis als welkomstge-
schenk!

Dyslexie-tips waar je écht 
iets aan hebt
Te lezen in het boekje ‘Haal meer uit je dyslexie!’
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Op woensdag 17 maart vindt de verkie-
zing van de Tweede Kamer plaats. Dit 
moet, in verband met het coronavirus, 
natuurlijk wel veilig kunnen gebeuren. 
Gemeente Reusel-De Mierden is daar-
om al een tijd bezig met voorbereiden-
de maatregelen, want het is belangrijk 
dat u veilig gebruik kunt maken van uw 
stemrecht.

Extra stembureaus
In verband met het coronavirus heeft de 
gemeente twee extra stembureaus geo-
pend, namelijk in het gemeentehuis en in 
De Wekker.

Naar welk stembureau
Iedereen is vrij in zijn/haar keuze van stem-
bureau. Om een optimale spreiding moge-
lijk te maken vragen wij u, in verband met 
het coronavirus, uw stem uit te brengen in 
het stembureau vermeld op de voorzijde 
van uw stempas. De stembureaus zijn ge-
opend van 07.30 tot 21.00 uur. Aansluitend 
vindt het tellen plaats op de locatie.

Overzicht stembureaus
- CC De Kei, Kerkplein 69, Reusel
- Gemeentehuis, Kerkplein 3, Reusel 
-  Restaurant De Wekker, 
  Wilhelminalaan 97, Reusel
-  Ontmoetingscentrum D’n Aachterum,  
  Korenbocht 50, Reusel
-  Gemeenschapshuis De Ster, 
  De Houtert 6, Lage Mierde
-  Gemeenschapshuis De Schakel, 
  De Stad 5, Hooge Mierde
- Café ‘t Drieske, Huisacker 5, Hulsel

Op de plattegrond, die u kunt bekijken op 
www.reuseldemierden.nl of www.waar-
ismijnstemlokaal.nl kunt u zien waar de 
stemlokalen zijn gevestigd.

Vervroegd stemmen op 15 en 16 maart
Mensen die zich kwetsbaar voelen, kunnen 
op 15 en 16 maart vervroegd stemmen. Op 
deze twee dagen zijn er twee stembureaus 
open: op maandag het gemeentehuis en 
De Schakel en op dinsdag het gemeente-
huis en De Ster.  

Deze stembureaus zijn open van 07.30 tot 
21.00 uur. Het tellen vindt plaats op woens-
dag 17 maart in zaal de Koster, Wilhelmina-
laan 54 in Reusel. Om 09.00 uur worden de 
stemmen geteld die zijn uitgebracht in De 
Schakel en in De Ster en om 13.00 uur wor-
den de stemmen geteld die zijn uitgebracht 
in het gemeentehuis.

Coronamaatregelen tijdens 
de verkiezingen 
De maatregelen die de gemeente neemt 
om het stemlokaal coronaproof in te rich-
ten zijn als volgt:
-  Ieder stembureaulid zit achter een kuch-

scherm. 
-  Stembureauleden zijn verplicht hand-

schoenen, mondkapjes (of face shields) 
te dragen en deze om de 3 uur te wis-
selen.

-  De stemhokjes, deurklinken en tafelbla-
den worden ieder half uur gedesinfec-
teerd.

-  Er wordt een ‘coronaproof’ route voor 
kiezers in het stemlokaal ingericht met 
bewegwijzering.

-  Ook de kiezer is verplicht een mondkapje 
te dragen.

-  De kiezer desinfecteert de handen bij bin-
nenkomst en kan de handen desinfecte-
ren bij het verlaten van het gebouw.

-  Elke kiezer krijgt een rood potlood en mag 
deze mee naar huis nemen.

-  De stemlokalen zijn zo ingericht dat u 1,5 
meter afstand kunt houden van andere kie-
zers en van de leden van het stembureau.

Briefstemmen voor personen van 70 jaar 
en ouder
Inwoners van 70 jaar en ouder hebben een 
briefstempakket ontvangen. Wanneer u per 
brief stemt, hoeft u niet naar het stemlo-
kaal te komen. U hoeft dan ook niet iemand 
anders te machtigen. In de bijsluiter bij het 
briefstempakket wordt uitgelegd hoe stem-
men per brief werkt. De briefstemmen kunt 
u versturen via de post. Van woensdag 10 
maart tot en met woensdag 17 maart is er 
in het gemeentehuis ook een afgiftepunt 
voor deze briefstemmen. 

De vooropening van de op 10 tot en met 
15 maart ontvangen briefstemmen vindt 
plaats dinsdag 16 maart om 09.00 uur. Op 
woensdag 17 maart om 08.30 uur worden 
deze stemmen geteld in het gemeentehuis. 
De vooropening en telling van de op 16 en 
17 maart ontvangen briefstemmen vindt 
plaats op woensdag 17 maart om 21.00 
uur in het gemeentehuis.

Gezondheidscheck 
U ontvangt, samen met uw stempas, infor-
matie over de gezondheidscheck. Voldoet 
u niet aan de voorwaarden in de gezond-
heidscheck, dan kunt u zelf niet gaan stem-
men, maar kunt u wel iemand machtigen 
om voor u te gaan stemmen. Voldoet u wel 
aan de gezondheidscheck, dan kunt u zelf 
gaan stemmen. Volg dan de in het stemlo-
kaal geldende regels over afstand en hygië-
ne op. Kunt u de geldende regels voor het 
betreden van het stemlokaal niet opvolgen, 
dan kan de toegang u worden ontzegd of 
wordt u verzocht het stemlokaal te verlaten. 
U heeft dan niet uw stem uitgebracht. Als 
u het stemlokaal wilt binnengaan, bent u 
verplicht een mondkapje te dragen. Heeft u 
door een lichamelijke beperking pulp nodig 

in het stemlokaal? Neem dan iemand mee 
of vraag anders een stembureaulid om hulp.

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 
naam in van degene (gemachtigde) die 
voor u gaat stemmen. De gemachtigde kan 
iedereen zijn die in de gemeente Reusel-De 
Mierden woont en ook een stempas heeft 
ontvangen voor deze verkiezing. Belang-
rijk is dat de gemachtigde niet meer dan 
drie 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 kie-
zer die voor u gaat stemmen moet ook een 
kopie van een geldig identiteitsbewijs van 
u aan de voorzitter van het stembureau 
tonen. U kunt ook iemand machtigen die 
niet in onze gemeente woont maar wel een 
stempas heeft ontvangen. De hiervoor be-
nodigde formulieren kunt u aanvragen bij 
Loket burgerzaken of downloaden via onze 
website. De schriftelijke of elektronische 
aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart om 
17.00 uur door de gemeente zijn ontvan-
gen. De gemachtigde ontvangt daarna het 
volmachtbewijs en hoeft in dat geval geen 
kopie van uw identiteitsbewijs aan de voor-
zitter van het stembureau te laten zien. 

Meer informatie over hoe de verkiezingen 
georganiseerd worden in de gemeente 
Reusel-De Mierden kunt u vinden op www.
reuseldemierden.nl/verkiezingen. Informa-
tie vanuit de Rijksoverheid over de verkie-
zingen kunt u vinden op 

www.elkestemtelt.nl

Woensdag 17 maart Tweede Kamer verkiezingen
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Scouting  Jubam - Worstenbroodjes!

Een heerlijke lekkernij in het frisse voorjaar. Zoals elk 

jaar verwennen wij de inwoners van de omliggende 

dorpen met onze worstenbroodjes, een inmiddels 

welbekende actie.
Ondanks Corona willen wij u ook dit jaar deze heerlijke 

lekkernij niet onthouden!

Op zaterdag 27 maart zullen wij daarom in de dorpen 

Duizel en Hoogeloon langskomen met onze 

worstenbroodjes. 
(Dit alles Corona-proof en zo lang de regelgeving het toelaat)

Wil je niets missen? Dan kun je ook via onze website,

www.scoutingjubam.nl, tussen nu en 16 maart, één of 

meerdere verpakkingen van 4 worstenbroodjes 

bestellen. Deze kunt u vervolgens tussen 10 en 16 uur 

ophalen op het Smisplein in Duizel, of het Valensplein in 

Hoogeloon.

Bedankt aan iedereen die onze actie ondersteunt.
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Maasbode - 1892

Op maandag 8 maart is er gestart met 
reinigen en inspecteren, door fi rma Co-
ppelmans, van het hoofdriool in alle stra-
ten in de kom in Hulsel. De werkzaam-
heden zal ongeveer nog een week duren. 

Door het reinigen kan enige stankoverlast 
ontstaan. De sifon van toilet en wastafels 
kunnen namelijk leeggezogen worden. Dit 
kunt u oplossen door de kraan open te zet-
ten. Zo komt er weer water in de stankafslui-
ter te staan. Ook kan er water omhoog bor-
relen in uw toilet of laaggelegen putjes. Het 
is daarom verstandig om deze af te dekken. 

De reinigings- en inspectiewagens staan 
midden op de weg. Hierdoor kan het ver-
keer korte hinder ondervinden. Firma Cop-
pelmans probeert de overlast uiteraard tot 
een minimum te beperken. Heeft u overlast 
of vragen? Neem dan contact op met fi rma 
Coppelmans via 040-2836043.

Reiniging en inspectie 
hoofdriool Hulsel

Een weesauto is een auto die niet (meer) 
staat ingeschreven bij de RDW en waar 
niet mee gereden wordt. Als weesauto’s 
te lang ergens geparkeerd staan, kun-
nen anderen geen parkeerplek vinden. 
In maart controleren we op weesauto’s 
op de parkeerplaats bij Berkenhof in 
Lage Mierde.

Hoe doen we dat?
We matchen het kenteken met het regis-
ter van RDW. Op mogelijke weesauto’s 
brengen we een zegel aan. Mocht 
inderdaad blijken dat het om een wees-
auto gaat, slepen we deze weg. Voor meer 
informatie kunt u contact opnemen met 
team Ruimtelijk Beheer via 0497-650650 of 
ruimtelijkbe-heer@reuseldemierden.nl.

Controle weesauto’s 
Berkenhof

Door de coronamaatregelen is het druk-
ker in de bossen. Baasjes en honden 
trekken erop uit voor wat hoognodige 
dagelijkse beweging. Maar let op: uw 
hond moet zowel binnen als buiten de 
kom altijd aangelijnd zijn! De boete hier-
voor is € 109,00. Als er sprake is van 
verstoring van wild, kan dat bedrag zelfs 
oplopen tot € 800,00.

Jonge reeën in april
Vanaf april worden er namelijk reekalfjes 

geboren en die zijn erg kwetsbaar. De rust 
van jonge reeën wordt verstoord als men-
sen of honden te dichtbij komen. 

Als ze worden aangeraakt door mensen-
handen of besnuff eld door een hond, kan 
de moeder haar jong zelfs verstoten. Dan 
is het reekalfje kansloos om te overleven. 

Reeën kunnen ook in paniek wegrennen en 
zo gewond raken of op de weg terechtko-
men. Dit heeft vaak zware verwondingen of 
een pijnlijke doodsstrijd tot gevolg. En dan 
hebben we het nog niet over de gevolgen 
voor de automobilist die in botsing komt 
met een plotseling overstekende ree. 

Laat de reeën dus zo veel mogelijk met rust 
én lijn uw hond aan!

Baasjes: lijn uw hond aan in het bos!

OM DE HOEK
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Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

(T)online 24/7 geopend!
De deuren van onze winkels in Diessen en Bladel zijn 
enkel op afspraak open, maar online kunt u onbeperkt 
shoppen. Kussens, beddengoed en dekbedden zijn 
makkelijk online te bestellen in de webshop en alles 
wordt gratis thuis geleverd. Voor advies belt u gewoon 
even met een van onze medewerkers.

Advies aan huis en proefslapen
Veel producten zijn via de webshop te bestellen, voor een 
bed, matras of oplegmatras (topper) is iets meer nodig. 
Daarom biedt De Laat nu advies aan huis! Heeft u spe-
cifi ek een vraag over een topper? Vraag even naar Bas. 
Hij komt aan huis voor deskundig advies. Daarbovenop 
heeft hij altijd enkele toppers bij zich om thuis uit te testen. 

Open op afspraak!  Private-Shopping!
Omdat we zeker willen zijn dat u veilig onze winkels 
kunt bezoeken maken we Private-Shopping mogelijk. 
U maakt hiervoor, online of telefonisch, een afspraak 
voor de winkel in Bladel of Diessen. Zo kunnen wij er-
voor zorgen dat er een adviseur op u wacht die alle tijd 
heeft om u uitgebreid te woord te staan.

www.delaatslaapexpert.nl

Online 
winkelen!

Speciaal 
topper-advies!

Kijk voor scherpe

ACTIE DEALS
in onze webshop en 

op de actiepagina van  onze 

WEBSITE!

Bij De Laat is alles erop gericht om mensen de nachtrust te bezorgen die iedereen in deze tijd zo hard nodig heeft. 
Want een lekker bed zorgt voor een goede morgen!

ONZE WINKELS ZIJN OP AFSPRAAK TE BEZOEKEN: BEL DIESSEN 013 5042823 OF BLADEL 0497 382433 

Bel voor een private shopping 
afspraak

PRIVATE SHOPPING
BIJ DE LAAT SLAAPEXPERT
We reserveren volop tijd en ruimte in 
de winkels! Bel voor een afspraak!
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Beste inwoner,

Het afgelopen jaar heb ik regelmatig brieven aan u 
geschreven over hoe corona onze gemeenschap raakt. 
Een aantal inwoners schreef mij terug en ik sprak ook 
inwoners op afstand. Inwoners en ondernemers 
deelden hun zorgen, dachten mee over oplossingen en 
over manieren waarop we deze moeilijke tijd samen 
door kunnen komen. Uit de verschillende contacten 
sprak steeds de wens naar die stip op de horizon: de 
tijd wanneer alles ‘weer terug naar normaal’ kan. Die 
wens deel ik met u.
Ik ben voorzichtig positief en hoop met u, dat de 
besmettingscijfers zo ver omlaag gaan dat er inderdaad 
verder versoepeld kan worden. 

Het leven gaat door, maar het blijft belangrijk om de 
maatregelen te volgen, om verspreiding van het virus te 
voorkomen.

Minister Ollongren van Binnenlandse Zaken sprak wijze 
woorden toen haar een paar maanden geleden 
gevraagd werd of de verkiezingen voor de Tweede 
Kamer dan wel door konden gaan op 17 maart. Ze zei:  
„Het belang dat kiezers zich kunnen uitspreken over 
het te voeren beleid, is juist ook in tijden van crisis, zeer 
zwaarwegend.” Die verkiezingen voor onze 
volksvertegenwoordiging moeten dan natuurlijk wel 
veilig gehouden kunnen worden. Onze gemeente is al 
een tijd bezig met voorbereidende maatregelen. Ik vind 
het belangrijk dat u als inwoner gebruik kunt maken 
van uw stemrecht, dat hoort zo in een democratie. En 
ik vind het minstens zo belangrijk dat u zich daarbij 
veilig voelt. Daarom deel ik met u de 
veiligheidsmaatregelen. 

•  Elke kiezer en elk stembureaulid moet vóór de komst 
naar een stembureau, een gezondheidscontrole 
doen. Deze gezondheidscheck vindt u bij uw 
stempas. Beantwoordt u op de dag dat u gaat 
stemmen een van de vragen met ‘ja’? Ga dan niet 
naar het stemlokaal. U kunt via de achterkant van uw 
stempas iemand machtigen om uw stem uit te 
brengen.

•  Heeft u geen corona gerelateerde klachten maar 
voelt u zich toch kwetsbaar omdat u tot een 
risicogroep behoort? Dan kunt u op 15 en 16 maart 
vervroegd stemmen of u kunt met een volmacht 
iemand anders voor u laten stemmen. 

•  Bent u ouder dan 70 jaar? Dan kunt u er ook voor 
kiezen per brief te stemmen. Inwoners ouder dan  
70 jaar ontvangen namelijk een ‘stempluspas’. 
Daarmee kunt u uw briefstem per post opsturen of 
op het afgiftepunt in het gemeentehuis inleveren.

•  Voorheen konden kiezers twee volmachten 
meenemen van mensen die zelf niet konden 
stemmen. Nu kunnen per kiezer drie volmachten 
afgegeven worden in plaats van twee. 

U leest de details van bovenstaande maatregelen ook 
in de informatie die u ontvangt bij uw stempas. Op de 
achterkant van de kandidatenlijst die u thuisgestuurd 
krijgt, staan de stembureau locaties.
Verder hebben we in de stemlokalen van onze 
gemeente de volgende maatregelen genomen:

•  Allereerst kunt u erop vertrouwen dat de 1,5 meter 
afstand wordt gehandhaafd. 

•  Ieder stembureaulid zit achter een groot kuchscherm, 
behalve degene die bij de ingang staat.

•  Stembureauleden krijgen voldoende handschoenen 
en mondkapjes aangeleverd zodat zij die 
beschermingsmiddelen om de paar uur kunnen 
wisselen. Het dragen van de beschermingsmiddelen 
is verplicht voor de stembureauleden.

•  De stemhokjes worden ieder half uur 
gedesinfecteerd.

•  Er is een coronaverantwoorde route voor kiezers in 
het stemlokaal (met wegbewijzering).

•  Iedere kiezer is verplicht in het stemlokaal een 
mondkapje te dragen. 

•  Iedere kiezer desinfecteert de handen bij 
binnenkomst.

•  Iedere kiezer krijgt een eigen rood potlood en mag 
dit na het stemmen mee naar huis nemen.

Vrije verkiezingen zijn een belangrijk recht. Ik ben het 
met minister Ollongren eens dat we dat nu niet 
moeten stilleggen of uitstellen. Ik hoop dan ook dat de 
genomen veiligheidsmaatregelen u helpen om de 
keuze te maken uw stem te laten meetellen voor de 
Tweede Kamerverkiezingen. Heeft u nog behoefte aan 
meer informatie over de verkiezingen? Kijk dan op 
www.elkestemtelt.nl of op de gemeentewebsite  
www.bladel.nl/verkiezingen. 

Met hartelijke groet,

Remco Bosma
Burgemeester gemeente Bladel

Burgemeester Remco Bosma over de verkiezingen

Kent u iemand die een lintje verdient?
Komende 26 april vindt de jaarlijkse lintjesregen van 2021 
plaats. De aanvragen hiervoor zijn al ingediend. Maar 
kent u nog een vrijwilliger die een lintje verdient? Dan 
kunt u alvast iemand voordragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding voor de lintjesregen van 2022. 

Koningsdag 2022 lijkt misschien ver weg, maar de 
voorbereidingen voor het toekennen van Koninklijke 
onderscheidingen bij die gelegenheid beginnen 
binnenkort weer. Als u vindt dat iemand in uw omgeving 
in aanmerking komt voor een Koninklijke 
onderscheiding, kunt u een aanvraag indienen bij de 
burgemeester. Om een Koninklijke onderscheiding te 
verkrijgen zijn verdiensten voor de gemeenschap 
(maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of 
sportief terrein) belangrijk. Verenigingen, instellingen en 
maatschappelijke organisaties spelen daarom een 
belangrijke rol bij het indienen van aanvragen.

Voor de Orde van Oranje-Nassau komen mensen in 
aanmerking met (langdurige) bijzondere verdiensten 
voor de samenleving. Denk aan de vele vrijwilligers die 
actief zijn op sociaal-maatschappelijk gebied. Niet alleen 
bestuurders komen in aanmerking, maar ook mensen 
die door hun inzet verenigingen draaiend houden. Een 
Koninklijke onderscheiding kan worden toegekend bij 
Algemene Gelegenheid (Koningsdag) of bij een 

bijzondere persoonlijke gelegenheid (bijvoorbeeld een 
jubileum).

Hoe draagt u iemand voor?
Een aanvraagformulier voor een Koninklijke 
onderscheiding kunt u downloaden via de 
gemeentelijke website www.bladel.nl, opvragen bij het 
bestuurssecretariaat (telefoon 088-4970555) of via 
www.lintjes.nl. Bij de aanvraag moet uitgebreid 
vermeld worden waarom de betreffende persoon 
wordt voorgedragen. Een nauwkeurige omschrijving 
van de verdiensten en de tijd die hieraan besteed wordt 
is erg belangrijk. Daarnaast dient dit te worden 
ondersteund door de betreffende organisatie. Het is 
belangrijk dat u de volledige persoonsgegevens en uw 
relatie tot de betrokkene hierbij vermeldt. Het invullen 
van een voorstelformulier vergt tijd en de nodige 
inspanning. 

Het indienen van een aanvraag betekent niet 
automatisch dat de onderscheiding ook wordt 
toegekend. De burgemeester beoordeelt de aanvraag 
zorgvuldig en stuurt deze met zijn advies naar de 
Commissaris van de Koning. Daar wordt de aanvraag 
bekeken en doorgestuurd naar het Kapittel van de 
Civiele Orden. Deze commissie brengt uiteindelijk 
advies uit aan de Koning.

Termijnen waarmee u rekening moet houden 
De aanvragen moeten tijdig in ‘Den Haag’ afgehandeld 
worden. Een lange periode van voorbereiding en 
behandeling is nodig. Dit betekent dat: 
•  u de aanvraag voor Koningsdag 2022 vóór  

15 juni 2021 moet inleveren bij de gemeente; 
•  de aanvraag voor een bijzondere persoonlijke 

gelegenheid uiterlijk zes maanden vóór de datum van 
uitreiking binnen moet zijn bij de gemeente.

Informatie 
Voor meer informatie over het aanvragen van een 
Koninklijke onderscheiding kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat van de gemeente Bladel. 
Daarnaast kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.lintjes.nl en www.kanselarij.nl.
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2.  Maak een tekening, schildering of ontwerp een mooi patroon. Teken, schilder, stempel, knip, wrijf of plak jouw unieke  
ontwerp op je witte vel papier.

1.  Pak een leeg vel papier (A4-formaat ) 

WWaatt mmooeett jjee ddooeenn??

3. Ben je klaar en helemaal tevreden? Zie je jezelf al trots rondlopen met deze print? Mooi zo.

          5527 JR Hapert

Of mail een duidelijke foto van je ontwerp naar: angelique@angeliquelemmens.nl

Het mooiste ontwerp wordt helemaal op maat gemaakt voor jou.
Je moet je originele werk wel goed bewaren want als je wint hebben we die nodig!

Tip: omdat het mondkapje uit meerdere delen word samengesteld is een print die precies moet doorlopen minder geschikt.

Leuks van Liek mondkapjeswedstrijd

                                                          

          Castersedijk 23A

4. Stuur je originele ontwerp met vermelding van je naam, mail(adres) en leeftijd vóór woensdag 20 oktober op naar: 

Doe dan mee met onze ontwerpwedstrijd en win je eigen ontwerp op een uitwasbaar stoffen mondkapje van Leuks van Liek!

WWiijj zziijjnn ssuuppeerr bbeenniieeuuwwdd nnaaaarr jjuulllliiee ccrreeaattiieevvee iinnzzeennddiinnggeenn!! ZZeett ''mm oopp!! 

Oké, het is op zich al niet zo jn om met een 
mondkapje te moeten rondlopen maar als het dan 
tóch moet, laat het dan ook maar een mooie zijn. 
Dus....dat kan leuker volgens ons!

Ga aan de slag met een eigen ontwerp en win het meest unieke mondkapje van de Kempen, 
namelijk... één die helemaal is ontworpen  !!ddoooorr jjoouu

!!
ZZee pp  tt '' oomm

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

Vogelbescherming Nederland, Zoogdiervereniging en 
de Provincie Noord-Brabant hebben de handen ineen 
geslagen voor het project ‘Heel Brabant bouwt 
natuurinclusief’, een draagvlakproject waarmee het 
belang van natuurinclusieve bouw, renovatie en 
gebiedsinrichting onder de aandacht wordt gebracht 
bij beleidsmakers, projectontwikkelaars, architecten en 
woningcorporaties.

Leven in een natuurinclusieve omgeving is een zaak van 
ons allemaal. Bij het uitdragen van deze 
natuurinclusieve boodschap kunnen we alle hulp goed 
gebruiken, ook van vrijwilligers met een warm hart voor 
vogels, vleermuizen en natuur in het algemeen! 
Daarom worden in 2021 verschillende 
informatiebijeenkomsten georganiseerd voor leden en 
vrijwilligers van Brabantse natuurwerkgroepen. U kunt 
kennismaken met de website 
www.bouwnatuurinclusief.nl - een toolbox vol 
informatie over de natuurvriendelijkere inrichting van 
onze woonomgeving en voorbeelden uit de praktijk - 
en de website www.mijnvogeltuin.nl, gericht op 
natuurvriendelijke tuininrichting. Met deze kennis kunt 
u zelf aan de slag voor een natuurinclusieve omgeving 
en/of met belanghebbenden (particulieren en 
professionals) beter in gesprek gaan.

Welke onderwerpen komen aan bod?
•  Hoe lokt u verschillende soorten vogels en 

vleermuizen naar uw tuin?
•  Welke vogel- en vleermuiskasten zijn geschikt?
•  Hoe kunt u bij een verbouwing of na-isoleren 

rekening houden met gebouw bewonende soorten?
•  Hoe maakt u samen met uw buren en de gemeente 

uw wijk natuurinclusief?
•  Hoe spreekt u de gemeente, een projectontwikkelaar 

of woningcorporatie aan op hun verantwoordelijk in 
het creëren van een mens- én natuurvriendelijke 
woonomgeving?

Komt u naar één van deze gratis bijeenkomsten?* Er is 
een beperkt aantal plaatsen beschikbaar (ook 
afhankelijk van de geldende coronamaatregelen). Zorg 
dus dat u er snel bij bent! U kunt zich opgeven via 
www.zoogdiervereniging.nl/NIB.

Er zijn 5 regionale bijeenkomsten:
•  Zaterdagochtend 27 maart Vogelrevalidatiecentrum 

Zundert;
•  Zaterdagochtend 24 april Cultureel Centrum Jan van 

Besouw, Goirle;
• Zaterdagmiddag 29 mei Museum Klok en Peel, Asten;
• Zaterdagochtend 19 juni Fort Giessen;

• Zaterdagochtend 26 juni De Groenhoeve, Uden.

*In het geval van geldende veiligheidsmaatregelen in 
relatie tot Covid-19 zullen de bijeenkomsten online 
plaatsvinden.

Bijeenkomsten natuurinclusief bouwen & natuurvriendelijke tuinen Brabant

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 de burger. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen zijn de hierboven 
genoemde websites beschikbaar. Via de website 
www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich gratis 
aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Intrekken omgevingsvergunning 
besluit intrekking

Hapert
•      Diamantweg 54, gedeeltelijke intrekking voor de 

opslag en het gebruik van organische peroxiden 
met ADR-klasse 5.2, datum besluit: 25-02-2021. 

Intrekken omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit intrekking

Hapert
•      Castersedijk 14-14A, geheel intrekken van de 

vigerende omgevingsvergunning milieu voor het 
houden van varkens, datum besluit: 26-02-2021.

Milieumelding
Hapert
•      Diamantweg 54, veranderen van een bedrijf.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Dr. Cramerstraat 5, uitbreiden van een woning en 

het bouwen van een overkapping en 
buitenberging;

•      Franse Hoef 19, milieuneutraal wijzigen van de 
inrichting van een bedrijf;

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 23 februari 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Beleidsregel geluid Algemene Plaatselijke 
Verordening
Vastgesteld.

Beslissing op bezwaarschrift gericht tegen de 
aanvraag voor een omgevingsvergunning in 
Hapert
Niet-ontvankelijk verklaard.

Beslissing op het bezwaarschrift gericht tegen 
het geweigerde verzoek in Bladel
Ontvankelijk en ongegrond verklaard. 

Aanwijzen stembureaus voor de Tweede 
Kamerverkiezing op 15, 16 en 17 maart 2021
De volgende locaties worden aangewezen als 
stemlokaal:

Maandag 15 maart 2021 geopend van ’s ochtends 
07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur
1. Gemeentehuis, Markt 21 Bladel                             
2. Den Tref, Alexanderhof 7 Hapert

Dinsdag 16 maart 2021 geopend van ’s ochtends 
07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur
1. Gemeentehuis, Markt 21 Bladel                              
2. Den Tref, Alexanderhof 7 Hapert

Woensdag 17 maart 2021 geopend van ’s ochtends 
07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur
  1. Gemeentehuis, Markt 21 Bladel
  2. Den Herd - Sniederszaal, Emmaplein 4 Bladel 
  3. Den Herd - Kempenzaal, Emmaplein 4 Bladel
  4.  Pius X College, achteringang gymzaal via Lange 

Trekken Bladel
  5. De Poel, De Hoeve 2 Netersel
  6. Den Tref, Alexanderhof 7 Hapert
  7. Café ’t Pleintje, Kerkstraat 51 Hapert
  8. Den Aord, Kerkstraat 33 Casteren     
  9. D’n Anloôp, Maalderij 3 Hoogeloon       
10. Briefstembureau, Markt 21 Bladel

De volgende locatie wordt aangewezen als 
afgiftelocatie voor de ontvangst van briefstemmen op 
10, 11, 12, 15, 16 en 17 maart 2021: Gemeentehuis, 
Markt 21 Bladel. 

Aanwijzen voorzitters en leden stembureaus 
t.b.v. verkiezingen van de leden van de Tweede 
kamer op 15, 16 en 17 maart 2021
De voorzitters en stembureauleden worden benoemd 
zoals in bijlage. De reservevoorzitters en 
reservestembureauleden worden benoemd zoals in 
bijlage.

Diverse machtigingen aan Bosgroep Zuid-
Nederland ten bate van subsidieaanvragen
De subsidie Biodiversiteit en leefgebieden en 
Biodiversiteit en leefgebieden (bosrevitalisering) wordt 
aangevraagd voor herstel en beheer van onze bos – en 

heidegebieden. Bosgroep Zuid Nederland wordt 
gemachtigd voor de Leefgebiedenaanvraag 2021. 
Bosgroep Zuid Nederland wordt gemachtigd voor de 
Bosrevitaliseringsaanvraag.

Mandaatbesluit uitvoering Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg (Wvggz)
Er wordt mandaat verleend aan de afdelingsmanager 
van de afdeling MD voor de uitvoering van de Wet 
verplichte geestelijke gezondheidszorg.

Samenwerkingsovereenkomst Klimaatportaal 
Zuidoost Brabant 2021-2027
Deelname aan het Klimaatportaal Zuidoost Brabant 
wordt verlegd tot en met 2027.

Subsidieplafond subsidie duurzame energie voor 
particulieren 2020-2021
Er wordt een subsidieplafond van € 500.000,- voor de 
jaren 2020-2021 vastgesteld. Aanvragen worden 
behandeld op volgorde van binnenkomst tot het 
plafond bereikt is.

Zienswijze Ontwerp-Voorkeursbeslissing 
Luchtruimherziening
Er wordt een zienswijze ingediend. De zienswijze 
opgesteld door de gemeente Eindhoven namens de 
randgemeenten van Eindhoven Airport wordt 
ondertekend. Wethouder Fons d’Haens wordt 
gemandateerd om de zienswijze te ondertekenen.
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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
www.facebook.com/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. 0497 - 361438 / 361439

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

1. Oprichten van appartementen, het Laar/Beukenbos Bladel week 37-2020 t/m week 40 2021 Borrenbergs Bouwbedrijf B.V. Luyksgestel
    Het laar is niet toegankelijk vanuit richting Bleijenhoek
2. Herinrichting Kranenberg  Casteren week 08-2021 t/m week 39 2021 J. van Uijthoven & Zn. B.V. Hapert
3. Klimaatregeling fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 52 2021 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel  

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

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

•      Gerard Bruninglaan 101, vervangen van een 
bestaande erfafscheiding;

•      Markt 7, vervangen van handelsreclame ten 
behoeve van geldautomaten.

Hapert
•      De Pan 9, bouwen van een paardenstal;
•      Dennenoord 18, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van een woning.

Hoogeloon
•      Koebosakkers 4, omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets voor het veranderen van een bedrijf 
(fase 1 milieu);

•      Hooge Poort (achter Landrop 11), bouwen van een 
kas.

Geweigerde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Vogelwikke 47, aanleggen van een inrit aan de 

zijkant van het perceel, datum besluit: 24-02-
2021.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•      Binnenweg 9, plaatsen van een dakkapel aan de 

voorzijde van een woning en het bouwen van een 
overkapping, datum besluit: 24-02-2021;

•      Sniederslaan 20C, verbouwen van een 
opslagruimte tot appartement, datum besluit: 
24-02-2021;

•      Vogelwikke 2A, bouwen van een woning, datum 
besluit: 01-03-2021.

Hapert
•      Diamantweg 46, uitbreiden van een buitenterrein 

voor het parkeren van vrachtwagens, datum 
besluit: 02-03-2021.

Hoogeloon
•      Molenweg 5-5A, veranderen en het in werking 

hebben van een agrarisch bedrijf met varkens en 
runderen, datum besluit: 24-02-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hapert
•      Hoefblad 52, plaatsen van een dakkapel, datum 

besluit: 26-02-2021.

Anterieure overeenkomst 
Houtsnip/Boomklever ong. te 
Bladel

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat, ter voldoening aan artikel 6.2.12 Besluit ruimtelijke 
ordening, een anterieure overeenkomst ingevolge 
artikel 6.24 van de Wet ruimtelijke ordening 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 de realisatie van 12 grondgebonden woningen 
en circa 86 (woonzorg)appartementen. Tegen de 
overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden 
ingediend. De zakelijke inhoud van de anterieure 
overeenkomst ligt vanaf 12 maart 2021 gedurende zes 
weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) 
van de gemeente Bladel.

Vastgesteld gewijzigd 
bestemmingsplan “Gooskens 
Hout, Hoogeloon” en; 
omgevingsvergunning 
“Gooskens Hout, Hoogeloon

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 4 februari 2021 het 
bestemmingsplan “Gooskens Hout, Hoogeloon” 
gewijzigd heeft vastgesteld. Daarnaast ligt de 
omgevingsvergunning Hoofdstraat 2 in Hoogeloon ter 
inzage.

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op Gooskens 
Hout. Het is gelegen op Hoofdstraat 2, Hoogeloon. 
Ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan zijn een 
aantal wijzigingen in de toelichting en regels 
aangebracht. 

Belangrijke wijzigingen zijn: 
•  Het vervangen van het inrichting buitenruimte en 

beplantingsplan;
•  Het wijzigen van de voorwaardelijke verplichting voor 

de waterberging.

Een overzicht van alle wijzigingen is opgenomen in de 
Nota van zienswijzen.

Daarnaast wordt de omgevingsvergunning voor 
Hoofdstraat 2 te Hoogeloon gecoördineerd voorbereid 
met het bestemmingsplan Gooskens Hout, Hoogeloon.

Op deze manier wordt de voorbereiding en 
bekendmaking van de omgevingsvergunning gelijk 
getrokken aan de voorbereiding en bekendmaking van 
het bestemmingsplan ‘Gooskens Hout Hoogeloon’. 

De omgevingsvergunning heeft betrekking op de 
volgende activiteiten: 
• Bouwen;
• Kappen;
• Aanleggen inrit/uitweg.

Het besluit voor de omgevingsvergunning is 
opgenomen als bijlage 14 van de toelichting van het 
bestem-mingsplan.

Ter inzage
Het gewijzigde vastgestelde bestemmingsplan en de 
omgevingsvergunning ligt inclusief bijbehorend 
raadsbesluit en de Nota van zienswijzen gedurende zes 
weken van 12 maart 2021 tot en met donderdag 
22 april 2021 ter inzage in het gemeentehuis. 
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;

•  iedere belanghebbende, voor zover het beroep wordt 
ingesteld tegen wijzigingen die de gemeenteraad bij 
de vaststelling van het plan heeft aangebracht in het 
plan.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met donderdag 22 april 2021. 
Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 23 april 2021. 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 A.M.M. van Bree van 
de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-
361636).
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De lente was dit jaar vroeg begonnen, maar 
is alweer snel voorbij. De temperaturen 
passen ondertussen weer bij het winter-
seizoen en ons eten dus ook. Je hebt 
natuurlijk mensen die hartje zomer nog een 
stevige erwtensoep eten, maar de meeste 
van ons eten dan toch liever een wat 
lichtere kost.

Door de romige kokossaus vind ik dit meer 
een wintergerecht. In de zomer maak ik ook graag een Thaise curry maar dan met een 
wat lichter (kokos)sausje. En zo kunnen veelal ‘zware’ wintergerechten met een kleine aan-
passing ook tijdens de zomer gegeten worden. Een Hollandse erwtensoep in de winter, 
een licht doperwten-komkommer-munt soepje op een zwoele zomerdag.

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

88

PASTA en RIJSTZ

Snijd de kip in stukjes, de courgette en aubergi-
ne in blokjes en de knoflook in plakjes. 
Verwarm een hapjespan of wok voor op het 
fornuis, meng de currypasta met 2 el. olie, 
verwarm deze in de pan tot de geur en smaak 
vrijkomen. Voeg twee soorten kokosmelk en 
de kip toe. 

Kook de kip hierin gaar, ongeveer 10 min. 
Schenk de vis- en sojasaus erbij en voeg de 
knoflook en groenten toe. 
Na 5 min. het limoensap en basilicumblaadjes 
naar smaak toevoegen en het gerecht is klaar 
om op te dienen.
Lekker met pandan rijst.

Ingrediënten:
m 2 kipfilets*
m 1 aubergine
m 1 courgette
m 2 tenen knoflook
m 2 el gele currypasta
m 2 el wok-olie
m 100 gr santen, cocoscréme
m 400 ml kokosmelk
m 2 el Thaise vissaus
m 2 el sojasaus
m handje basilicum blaadjes
m limoensap

* Kan ook met biefreepjes of gamba’s

Voor liefhebbers van een pittigere saus voeg je een gesneden rood pepertje toe.

Voorbereiding: 10 minuten

Kip in Romige Kokos-saus

Klaar in: 30 minuten

T i P

Voor: 4 personen

Bereiding:

Een Chardonnay uit Chili.W i j n T i P

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

Markt 1 • Hapert • Tel. 0497 - 38 53 33 •  www.sneldersconsulting.nl

DE VERBOUWING IS KLAAR
DE OPRUIMING GAAT DOOR

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

VEEL SHOWROOMMODELLEN MET HOGE KORTINGENVEEL SHOWROOMMODELLEN MET HOGE KORTINGENVEEL SHOWROOMMODELLEN MET HOGE KORTINGEN

-50%

-20% -30%

-40%

WIJ ZIJN WEER OPEN OP AFSPRAAK
Voor het maken van een afspraak bel: 0497-641310 of mail: info@debruijnzitmeubelen.nl

REGIO - De Bibliotheek zet graag lokale 
auteurs in de schijnwerpers. Ook in 
deze periode. Op woensdag 24 maart 
om 18.30 uur leest Hilde van Gompel uit 
Reusel voor uit haar prentenboek ‘Ol en 
het gekke bultje’. 

3-6 jaar
Het boek is gericht op kinderen van 3 tot 
6 jaar. De jonge deelnemers kunnen na af-
loop vragen stellen aan de schrijfster. Zo 
kun je lekker vanuit huis genieten van een 
mooi voorleesverhaal.

Verhaal
‘Ol en het gekke bultje’ vertelt het grappige 
verhaal van het kleine meisje Ol die op een 
dag een vreemde bobbel op haar hoofd 
ontdekt. Ze baalt er stevig van en gaat bij 
verschillende ‘deskundigen’ te rade omdat 
ze wil dat het bultje verdwijnt. 

Prentenboek
In het prentenboek passeren diverse op-
vallende fi guren de revue. Naast Ol spelen 
ook Dr. Inkteveel, Kora Kwakzalver en 
Simon Schroefjelos een belangrijke rol.

Gratis deelname
Het online voorlezen is op woensdag 24 
maart van 18.30 tot 19.00 uur. Deelname 
is gratis. Je hoeft geen lid te zijn van de 
Bibliotheek. Aanmelden kan via de agenda 
op de website van de Bibliotheek. 

Zoom
Het online voorlezen vindt plaats via Zoom. 
Bij aanmelding ontvang je een link en 
instructie rondom het gebruik van Zoom.

www.bibliotheekdekempen.nl

Online voorlezen: 
‘Ol en het gekke bultje’
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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!

ALLERHANDE

Trimsalon 
“PICOBELLO”

trimsalon voor honden

trimsalon-picobello@chello.nl
Lindenstraat 18

Hapert
Tel. 0497-387368
Tel. 06-30099999like ons op facebook

Een duim omhoog voor iedereen die de moeite heeft 
genomen om mij een kaartje te sturen voor mijn 40e 
verjaardag. Het was overweldigend! Het waren er bijna 
300 stuks. Geweldig, bedankt allemaal!

   
Tim Geerts, WBC De Boegent, Reusel

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

Wij van Kapperzzz steken een duim omhoog voor 
Mirte Bakermans. Ze had voor ons koekjes gebakken 
en ingepakt, omdat wij nu zo hard mogen werken. 
Super knap en lief Mirte. Bedankt!

Afra, Kapperzzz

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

Een duim omhoog voor de vinder van mijn verrekijker, die ik op een bank in de Utrecht 
had laten liggen. Hij had mij gebeld via de PC55 en heb deze bij hem opgehaald. Top, 
dank daarvoor! 

Toon Wijlaars

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

Een duim omhoog voor alle vrijwilligers en medewerkers van KempenPlus, die met zijn 
allen het Kabouter Kyrië Avonturenpad super goed bijhouden. Zelfs de bladeren op het 
pad zijn opgeruimd. Het zijn niet de kabouters die dit doen!

Namens de inwoners van Hoogeloon

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

Mijn duim gaat omlaag voor de persoon die zijn snoei-
afval van bamboe gedumpt heeft in het plantsoen, 
gelegen aan het voetpad van de Lodewijk van Deyssel-
laan naar de PC Boutenslaan in Bladel.

Corry

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d
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  WIST
     JE 
DAT...?

... hoewel hazen en 

konijnen erg op elkaar 

lijken, ze behoorlijk 

verschillende zijn? 

Zo worden konijnen kaal 

en blind geboren, terwijl 

hazenjongen met vacht en 

open ogen ter wereld 

komen. Konijnen hebben 

hun nest in een hol en 

hazen werpen hun jongen 

in het open veld, wat 

ook verklaart waarom de 

jongen zich al snel zelf 

kunnen redden.

40,-
25,-
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30,-
www.deleesttegels.nl
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De ‘Duim’ gaat omlaag
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m Nieuwe Tilburgse Courant
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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

ALLERHANDE

Zorgcentrum Joris Zorg in Oirschot zoekt 
een: 

Tuinvrijwilliger
Eens per week ga je met enkele demen-
terende bewoners in de tuin van het zorg-
centrum aan de slag. Jullie gaan samen 
een moestuintje starten en onderhouden. 
De bewoners genieten van het persoonlijke 
contact en van de buitenlucht.

Heb je ‘groene’ vingers en wil je graag sa-
men met de bewoners buiten werken, dan 
ben je van harte welkom! Bij interesse of 
meer informatie: Monique Nouwens: tele-
foon 06-23873521 of monique.nouwens@
joriszorg.nl.

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

Kempenmuseum De Acht Zaligheden heeft 
als doel de cultuur- en streekhistorie van de 
Kempen te behouden en te presenteren.

Coördinator/Medewerker Moestuin
Je werkt samen in een gezellig, klein team 
van vrijwilligers. Gezamenlijk maken jullie 
een teeltplan voor de moestuin. Het is altijd 
leuk om te zien en te horen van de bezoe-
kers dat de (moes)tuin er zo mooi uitziet. 
Dat is een stukje waardering voor jullie ar-
beid. De bezoekers vinden rust in onze tuin 
en vertoeven er graag.

Door het werk in de tuin ben je lekker 
buiten samen bezig. Gezelligheid en erbij 
horen zijn voor het museum belangrijke 
waarden. Bij interesse of meer informatie: 
Riny Bullens, 0497-515649 of pr@kempen-
museum.nl

www.vrijwilligersburaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nlHof 25 in Bergeijk

REGIO - Nu de (school)bibliotheken en 
boekhandels gesloten zijn is het mis-
schien lastig om aan goede boekentips 
te komen. Met de Online Leesclub tipt 
de Bibliotheek een boek voor jou. Het 
boek kun je daarna online met andere 
lezers nabespreken. Wat vond je goed? 
Was het verhaal spannend en boeiend of 
juist te lang en saai? 

Deze editie van de Online Leesclub le-
zen we het boek ‘Een vreemde vogel in 
de klas’. Het boek is geschreven in esta-
fettevorm, waarbij elke schrijver bij een 
volgend hoofdstuk het stokje doorgeeft 
aan een volgende schrijver. Die schrijvers 
hebben bovendien de hulp ingeroepen van 
heel veel kinderen. Het is wel een beetje 
‘vreemd’ geworden...

Dit boek is gericht op kinderen uit groep 5 
en 6, maar iedereen die het graag leest is 
uiteraard welkom. Op donderdag 18 maart 
bespreken we het boek, dus zorg dat je het 
vóór die tijd gelezen hebt zodat je over álles 
mee kan praten. Het bespreken doen we in 
deze tijd natuurlijk online via Zoom. Vanuit 
de bibliotheek is er ook een medewerker 
aanwezig die je zal prikkelen om over het 
boek na te denken. Of heb je zelf misschien 
leuke vragen voor de andere lezers? Die zijn 
natuurlijk ook van harte welkom! Meld je 
gratis aan voor deze online leesclub via de 
agenda op www.bibliotheekdekempen.nl. 
Hier vind je ook de link naar het boek en 
extra uitleg over Zoom.

Online 
Leesclub

De gemeente krijgt vanuit 
verschillende hoeken het 
signaal dat er regelmatig 
auto’s op de stoep gepar-
keerd staan. Voor mensen in 
een rolstoel kan dit erg ver-
velend zijn, omdat zij er dan 
niet meer langs kunnen. 

Hierdoor moeten zij op straat gaan rijden 
om toch hun weg te kunnen vervolgen. 
Daarom het verzoek hierop te letten als u 
uw auto parkeert.

Parkeer auto’s niet op de stoep
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“DÉ FORD-SPECIALIST VAN DE KEMPEN”

DÉ FORD-SPECIALIST

VAN DE KEMPEN

Wilhelminalaan 3 - Vessem  |  WWW.PVANDEVEN.NL 

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem 
Tel. 0497-591766

Op Weg

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!
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Voor reparatie, onderhoud en APK naar:

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

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!

GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

Adres: Plaats: Tel: URL: Bedrijfsweg 4B |  5531 PT Bladel | +31 - 497 - 33 63 88 |  www.garagebedrijfdesleutel.nl

ü Diagnose stellen benzine- en diesel motoren
 Groot / klein onderhoud personen- en bedrijfswagensü
 Gebruikte en nieuwe auto’sü
 Reparaties van alle merkenü

 Banden service winter- en zomerbandenü
 Electronica diagnoseü
 Airconditioning R134A / R1234YFü
 APK keuringü

Wilhelminalaan 11  •  REUSEL  •  T. 0497-641631  •  www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties ALLE merken
4  Occasioncentrum; altijd 50 occasions op voorraad van alle merken
4 Bedrijfswagen specialist

               Renault Dealer & Dacia Service Partner



2212 maart 2021

HAAL MEER UIT JE LEVEN. WORD VRIJWILLIGER 

JOUWBRANDWEER.NL

“NIETS IS 
MOOIER

DAN ZORGEN
VOOR 

VEILIGHEID”
Als vrijwilliger bij de brandweer sta je 24/7 

paraat om mensen en dieren in nood te 

helpen. Daar waar anderen weglopen voor 

gevaar, ga jij ernaartoe. Zorg je voor de 

veiligheid in je eigen omgeving, je eigen 

gemeente. Maak jij het verschil. Ben je van 

grote waarde voor je medemens, die dat 

bovendien enorm waardeert. Dat geeft 

voldoening. Hoe mooi is dat?

Brandweervrijwilliger zijn is niet vrij

blijvend. Als de pieper gaat, rekenen wij 

op jou. Daarvoor word je goed getraind 

tijdens de zeer uitgebreide 2jarige 

opleiding Manschap A. Zodat jij op een 

daadkrachtige, deskundige en behulpzame 

wijze klaar kunt staan voor anderen. 

Spreekt jou dit aan en wil jij meer met je 

leven? Heb jij de drive om iets te willen 

betekenen voor de maatschappij? Ben jij 

fit, stressbestendig, accuraat en een echte 

teamplayer?  

Meld je dan nu aan!

Kempische uitgeverijen 
PC55 en Gielen 
bundelen krachten
Adverteren in de Kempen is nu wel héél erg gemakkelijk! 
Laat jouw advertentie doorplaatsen van PC55 naar De Hint in Eersel 
en de Eyckelbergh in Bergeijk en je bereikt iedereen van Reusel tot
Borkel en Schaft en van Vessem tot aan de Weebosch. 

Informeer naar de aantrekkelijke tarieven voor advertenties die 
de hele Kempen bereiken.

Speciale aanbieding: 10 + 2 gratis
Het lokale nieuws gecombineerd met jouw bedrijfsreclame: 
Maak gebruik van de speciale aanbieding: 
twee gratis advertenties wanneer je er tien reserveert. 

Alle formaten zijn mogelijk en je bepaalt zelf in welke lokale 
krant jouw advertentie geplaatst wordt.

PC55   I   www.pc55.nl   I   0497-844 588

 “Uw advertentie
   overal gezien”
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VOOR AL UW:
ERFVERHARDINGEN EN SIERBESTRATINGEN

LASER EGALISATIE VAN O.A. KUILPLATEN
WEGENBOUW EN BEDRIJFSVLOEREN ENZ.

TEVENS LEVERING VAN ALLE BESTRATINGSMATERIALEN

E info@jvu-bestratingen.nl     W www.jvu-bestratingen.nl
HAPERT     T 06 - 53 95 64 83

BLADEL - In het gebied De Groene Long 
in Bladel is een start gemaakt voor 
onze educatieve zelfoogsttuinderij Het 
Groene Goud. Met de eerste grond-
bewerkingen achter de rug en de lente 
op komst, kunnen we straks gaan zaai-
en en planten. Om te voorkomen dat de 
vogels er met de zaadjes vandoor gaan, 
organiseren we een vogelverschrikker-
wedstrijd waar iedereen in Bladel aan 
mee kan doen. 

Het liefst zien we natuurlijk een grote, ge-
zellige drukte op het land van mensen in 
levende lijven, maar dat is vanwege corona 
nu nog niet mogelijk. Om toch samen met 
inwoners van Bladel iets moois te kunnen 
doen organiseren we een grote vogelver-
schrikkerwedstrijd in een aangepaste vorm.

Iedereen kan meedoen, door thuis een ei-
gen vogelverschrikker te maken. Met het 
hele gezin, met je vrienden of gewoon al-
leen. Er zijn een paar basisregels, maar 
wij vinden het ook belangrijk dat mensen 
hun eigen creativiteit kunnen gebruiken. 
Een echte ouderwetse vogelverschrikker 
met blauwe overal en strohoed, of een 
zeemeermin met een drakenkop, dat mag 

allemaal. Wel vragen we je om zoveel mo-
gelijk gebruik te maken van natuurlijke ma-
terialen.

In de week van 31 maart t/m 3 april kun-
nen vervolgens alle creaties op Het Groe-
ne Goud geplaatst worden. Zodat het toch 
een mooie en nuttige drukte wordt op het 
land, die daarna ook nog eens een paar 
weken mag blijven. Hoe gaaf zou het zijn, 
100 verschillende vogelverschrikkers op de 
akkers! We hopen op een grote deelname.

Een vakkundige jury zal alle vogelverschrik-
kers gaan beoordelen op onder andere ori-
ginaliteit, materiaalgebruik, constructie en 
vormgeving en of de vogels er van schrik-
ken natuurlijk!

Aanmelden kan tot uiterlijk 26 maart. Stuur 
een mail aan info@tuinderijhetgroenegoud.
nl met het onderwerp ‘Vogelverschrikker’. 
Vermeld daarin met wie je meedoet, alle 
namen en leeftijden. Meer informatie over 
hoe je een vogelverschrikker maakt (met 
fi lmpje), alle spelregels en de te winnen 
prijzen vind je op 

www.tuinderijhetgroenegoud.nl

Vogelverschrikkerwedstrijd 
voor de educatieve zelfoogst-
tuinderij Het Groene Goud

OM DE HOEK

BLADEL - De TOM-Group uit Bladel 
maakt kans op maar liefst drie Shopping 
Awards! Zo is het bedrijf genomineerd 
voor de Ecommerce50 Award, Market-
place seller Award en de Publieksprijs 
in de categorie Warenhuizen. “Dat we 
ook dit jaar weer genomineerd zijn voor 
meerdere awards, is iets waar we ont-
zettend trots op zijn”, aldus CEO Tom te 
Riele.

Door blijven groeien
TOM maakt bij de Shopping Awards 
kans op de award in de categorie ‘Ecom-
merce50’. Hiermee behoorde de Brabant-
se onderneming ook in 2020 weer tot de 
snelst groeiende webwinkels van Neder-
land. CEO te Riele: “We zien nog altijd veel 
mogelijkheden om hét online warenhuis in 
de vrijetijdssector uit te breiden. Door con-
tinu nieuwe segmenten en assortimenten 
toe te voegen, kunnen we de klant steeds 
optimaler bedienen.” 

Het bedrijf ziet in al zijn business units (de 
consumentenshops, de zakelijke web-
shop TWM, marktplaatsen en Giga-Bikes 
waarop ze actief zijn) een mooie groei. “De 
nominatie voor de Shopping Award in de 
categorie ‘Ecommerce50’ is voor ons een 
bevestiging dat het bedrijf echt op alle 
fronten hard groeit”, aldus te Riele.

Hét online warenhuis van Nederland
Ook maakt TOM kans op een Publieksprijs 
in de categorie ‘Warenhuizen’. In 2005 is 
TOM begonnen als kleine fi etsenwinkel in 
Tilburg, inmiddels is het bedrijf uitgegroeid 

tot een internationaal e-commercebedrijf 
met veertien webshops, tien warehou-
ses en ruim 500 medewerkers. Het bedrijf 
bereikt ondertussen miljoenen potentiële 
klanten per dag in heel Europa. Te Riele: 
“We willen hét online warenhuis in de vrije-
tijdssector zijn en onze klanten de meest 
complete, brede en betaalbare assortimen-
ten bieden.” 

TOM focust zich sterk op de behoeftes en 
wensen van zijn klanten. Al jaren speelt het 
bedrijf in op wat de klant wil en dit levert ook 
wat op, want de klanten van TOM beoor-
delen het bedrijf uitstekend. Bij onafhanke-
lijke organisatie Trusted Shops scoort TOM 
een 4,65 op een schaal van 1 tot 5. Daar-
naast heeft het bedrijf een NPS-score van 
56, wat een ‘excellente’ score is.

Unieke marktplaatsstrategie
TOM maakt ook dit jaar weer kans op de 
Marketplace seller Award, de award die het 
bedrijf vorig jaar nog wist te winnen. De 
Marketplace seller Award is een prijs voor 
het bedrijf met de meest onderscheidende
marktplaatstrategie. Het assortiment van 
TOM wordt op de eigen webshops en op 
nationale en internationale marktplaatsen, 
waaronder BOL.com, Blokker, V&D, Ama-
zon, Fnac, Cdiscount, Real en Allegro aan-
geboden. Wat de marktplaatsstrategie van 
TOM onderscheidend maakt van zijn con-
currenten, is het unieke voorraadhoudende 
longtail-assortiment. Hierdoor is het bedrijf 
in staat om snel op kansen in te spelen en 
om in heel Europa, in samenwerking met 
DHL, snelle levertijden te realiseren.

TOM is genomineerd voor 
drie Shopping Awards!
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Machine bediende / 
Operator
Functieomschrijving
Je gaat werken met onze laatste uitbreiding: een CAD-choco-
lade gietlijn waarop tabletten, lollies en kleine ongevulde cho-
colaatjes worden gemaakt. Je draait zelfstandig productie en 
zorg dat de planning op een correcte manier wordt uitgevoerd. 
Je hebt oog voor de kwaliteit van het eindproduct. Wij zoeken 
een enthousiaste kandidaat die al enige ervaring heeft in een 
(food)productie omgeving. Technisch inzicht, gevoel voor kwali-
teit en oog voor detail zijn belangrijk. Ben je een schoolverlater 
en enthousiast geraakt? Dan mag je zeker ook solliciteren, met 
een intern opleidingstraject en de nodige inzet liggen er zeker 
ook mogelijkheden.

Wat bieden wij jou?
Wij bieden een zelfstandige en verantwoordelijke baan in een dynamisch bedrijf, in een 
gemotiveerd leuk team van collega’s. Het betreft een vacature voor 36 uur (vier dagen 
van negen uur). Bij gebleken geschiktheid is er een mogelijkheid om door te groeien. De 
beloning en arbeidsvoorwaarden zijn conform de cao voor de Zoetwarenindustrie.

Aanvullende informatie
Is je interesse gewekt en denk jij de ideale kandidaat te zijn voor deze vacature? 
Stuur dan je CV en motivatiebrief naar Ellen Schalken (personeelszaken): 
e.schalken@vanhamexclusive.com. Wil je meer informatie? bel dan: 013-5050473

Van Ham Chocolaterie   Notelstraat 40   5085 EV   Esbeek

Van Ham Chocolaterie is een modern productiebedrijf met een sterke focus op innovatie. Naast de traditionele bonbons en repen 
hebben we een zeer breed assortiment gericht op de verschillende seizoenen. Via ons eigen handelsbedrijf vinden onze produc-

ten hun weg richting bakkerij, speciaalzaak, retailers en inmiddels vele internationale klanten binnen Europa. 

Werkzaamheden:
• Het zelfstandig opstarten, instellen en bedienen van de   
machine, zodat de producten voldoen aan de specifi caties;

• Het verrichten van lopendebandwerk;
• Het controleren van de producten op meerdere punten 
 in de productielijn;

• Het constateren en melden  van afwijkingen en zorg-
 dragen voor een oplossing;

• Indien er collega’s aan de lijn handwerkzaamheden   
verrichten, hou je in de gaten of dit secuur en conform 
 de werkinstructies gebeurt;

• Het opruimen en schoonhouden van de werkruimte.

Functie-eisen
• Je hebt een actieve houding en je bent leergierig;
• Je hebt technisch inzicht;
• Je voelt je verantwoordelijk voor je werk;
• Je durft initiatief te nemen en je bent collegiaal.

De lekkerste ‘fabriek’ 
heeft een leuke job!

(36 uur per week, m/v)
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VACATURE 
PRODUCTIELEIDER VERSPANEN

LOCATIE: RIETHOVEN

Word jij enthousiast van de nieuwste verspaanmachines? En zie jij het als een 
uitdaging om een team van 15 verspaners te motiveren? Dan ben jij misschien wel 
de productieleider die wij zoeken!

Waarmee daag jij ons uit?

• MBO+/HBO diploma in een technische richting;
• Werkervaring in een soortgelijke functie is een pré;
• Uitgebreide kennis en ervaring met fijn mechanisch verspanen en de 

processen
• Kernwaarden voor jou zijn: resultaatgericht, doorzettingsvermogen en 

proactief.

Wat bieden wij?
Een geheel modern machinepark waar in 2020 volop is geïnvesteerd in de 
nieuwste machines. Zoals twee nieuwe draaibanken van Mazak. Twee Mazak VTC 
760C en een Variaxis C600 met Smooth-AI besturing. Ook is er geïnvesteerd in 
een voorinstelapparaat van Zoller om de kwaliteit van de freesgereedschappen te 
waarborgen.

Daarnaast krijg je de mogelijkheid om jezelf verder te specialiseren in je 
vakgebied. Je ontvangt een marktconform salaris wat past bij de 
verantwoordelijkheid van de functie. En goede arbeidsvoorwaarden conform de 
CAO metaalbewerkingsbedrijf. 

Inno-Tec als werkgever
Inno-Tec is totaalleverancier van precisie plaatbewerking, fijnmechanische 
verspaning en nabehandeling. En dat alles onder één dak in Riethoven. Innoveren 
en combineren vormen al ruim 25 jaar de kracht van Inno-Tec. Slim en 
pragmatisch. Onze cultuur is ons succes. Eentje van slimme, ondernemende 
vakspecialisten. Samen werken we iedere dag om onze klanten blij te maken. En 
een ding moet je onthouden, bij Inno-Tec geloven we in: Gi Ni, Bestit Ni. En dat is 
de basis voor ons team, ook wel: THE BLUE POWER.

Meer weten of direct solliciteren?
Bekijk de hele vacature op www.inno-tec.nl. Solliciteren is nog beter! En dat kan 
via 040-2044822 of vacatures@inno-tec.nl. 

HOOGAKKER 2A • HAPERT
TELEFOON 0497 – 870032
HENDRIKX-DEUREN-KOZIJNEN.NL

BERT@HEDEKO.NL

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR

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

MONTEURSMONTEURS

INTERESSE? STUUR EEN INTERESSE? STUUR EEN 
MAILTJE NAARMAILTJE NAAR

WWW.BRANSMETAALBEWERKING.NL

INTERIEURVERZORGSTER 
GEZOCHT - VOOR 10 UUR PER WEEK

Brans Metaalbewerking is op zoek naar een interieurverzorgster die 
5 dagen per week (circa 2 uur per dag) voor ons wil komen werken. 
Zodra de reguliere werkzaamheden in de werkplaats erop zitten, dan 
kom jij in actie.

Dit betekent dat je helemaal vrij bent om je werkuren in te plannen 
tussen 17.00 uur en 22.00 uur. Daarnaast bieden wij ook de 
mogelijkheid aan om in de ochtend tussen 06.00 en 08.00 uur te 
werken.

Je werkzaamheden zullen hoofdzakelijk bestaan uit het schoonmaken 
van de kantine, toiletten en kantoren. Ook ben je verantwoordelijk 
voor het uitwassen van de bedrijfskleding. Mocht je voor ons komen 
werken, dan ga je onderdeel uitmaken van een klein en gemoedelijk 
bedrijf binnen de metaalbranche. Als nieuw teamlid ben je uiteraard 
ook van harte welkom op de personeelsuitjes!

Wij zoeken iemand met ervaring in de schoonmaakbranche, een 
minimale leeftijd van 18 jaar heeft bereikt en de Nederlandse taal 
beheerst. Ben jij geïnteresseerd om 10 uur per week schoon te maken 
in ons gemoedelijke bedrijf? Neem dan contact op met Yvette Brans 
T. 0497-573106 of mail naar yvette@bransmetaalbewerking.nl

Industrieweg 24 • NL-5571 LJ • Bergeijk
+31 (0)497 573 106 • info@bransmetaalbewerking.nl

Vacatures 
in de regio!

Huijbregts Infra BV een onderdeel  van de 
Huijbregts bedrijven Reusel-Arendonk.

Wegenbouw & rioleringswerk zijn al jaren ons vak. 
Onze relatie met openbare en particuliere opdracht-
gevers stoelt op degelijkheid en betrouwbaarheid. 
 

Ter versterking van onze organisatie zoeken wij een

Chauffeur voor vrachtwagen 

Profiel: Ervaring in de GWW heeft de voorkeur.

Wij bieden:
-  Een afwisselende functie in een vlakke organisatie met gedreven collega’s 

die je de nodige ondersteuning bieden.
- Werken in eigen streek.
- Salaris volgens cao.

Sollicitaties te richten aan: Huijbregts Infra BV 
 T.a.v. dhr. G. Huijbregts, 
 Postelsedijk 2b, 5541 NM Reusel
 Telelefoon 0497-641225

Of stuur een mail naar: info@huijbregts.eu

Huijbregts Infra BV
Met oog voor detail
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Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

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

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

© 2015 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 10

M
eskim

en's Law
:

There's never tim
e to do it right, but there's alw

ays tim
e to do it over.

4 5
7 2 1 6
8 4

9 3 8
3 6

1 9 7
5 3
1 4 6 2

2 8

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

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 10

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

#5

9 4 3 2 9
1 6 2 7 5 3

4 3 5 9 7 3 8
4 6 2

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

8 7 3 8 4
3 1 9
7 4 3 9 7

3
9 6

9
9 2 8 4 9

1 1 3
9 7 3 6 8

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

1 6 2
1 7 2 9 6 2 4

2 9 8 7 8 6
7 1 3 3 1

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 #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 10

That action is best w
hich procures the greatest happiness for the greatest

num
ber.

5 7 9
3 5 2 7

9 1
4 2 9 3 6
1 3 8 2

9 6 1 8 4
2 9

8 4 3 7
4 8 5

PUZZELEN

In een cryptofi lippine is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van cryptische omschrijvingen, 
die vaak twee of meer aanwijzingen bevatten. Sommige vakjes zijn voorzien van een getal; voor hetzelfde 
getal staat dezelfde letter. Zo verkrijg je door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere 
woorden in de puzzel. Deze kunnen dan alvast worden ingevuld. Bij juiste invulling komt in de gekleurde 
verticale balk van boven naar beneden een woord of uitdrukking te staan. 
Dat is de oplossing!

Cryptofilippine – Thema: Geld 
 

  A 5    8  1  2 3   11 5  
    B 4  5  1 6 10  5 3    
   C 1 8   5   4 8  9    
 D 6   5  6   8 3       
    E 4  10 3  7 8  7     
 F  2 8   7 5          
G   6 3   4 8  9 7 5  6  5  
 H 8   6   3 6 5        
  I 9    9 5   5  10     
J 7 5     1  5  5 3      
  K  5 2  3  10 10 3       
   L  10             
  M 2  3  5  6    5     
N 7 5     6 3 3  8       
   O  10  5 3  8  1      
     P    7 7 5       
Q 4 5  5   3  4 8   11 5    
 R 8  3 5  5  5         
 
 

A – Niet het resultaat van een harde 
  verkoopdeal (3,5,6)
B – Geen bibliothecaris (10)
C – Zitplaats voor ondernemers (11)
D – Smeergeld (11)
E – Rotvaart (9)
F – Muntenverzameling (9)
G – Doorgaans fi nancieel 
  bedrogen (4,2,4,7)
H – Als je veel geld verliest met 
  kaarten (5,5)

I – Pingping (9,4)
J – Beroepsvoetballer (12)
K – Scherp geprijsd (9)
L – Geld(stuk) dat niet stinkt (4)
M – Beursterm (11)
N – Budget om advies in te winnen (12)
O – Olierijk (10)
P – Middelen om mensen de mond 
  te snoeren (8)
Q – Sieraad van een armoedzaaier (14)
R – Met zijn leven betalen (9)

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

De winnaar van vorige week is: 

Karin van de Wouw 
uit Netersel

met het oplossingswoord: 
‘leesbevestiging’

Karin heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

 
   A 13 2 2   7  4   7 12   
 B 11 13 2 2  4   14 7       
     C  2  7   10  1    
  D 8 10 10  14    7       
    E 1 2   7   5  6  9  
       F   10 7  14 10    

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

Geld

en creatieve (online) workshops ( )
VVoooorr iilllluussttrraattiieess oopp mmaaaatt

TTeell:: 0066--2288773333228877
iinnssttaa:: vvaann..bbrreeggjjee 

IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll 
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll
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Geen weekblad?
Laat het ons weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

VANWEGE DE HUIDIGE CORONAMAATREGELEN IS ONZE WINKEL MOMENTEEL 

ALLEEN GEOPEND VOOR AFHALEN.

GELIEVE UW BESTELLING TELEFONISCH OF PER MAIL DOOR TE GEVEN.

ONZE SHOWROOM IS TE BEZOEKEN NA TELEFONISCHE AFSPRAAK.

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN

HOUT

TIMMERWERKEN

INTERIEUR

IJZERWAREN

WIJ ZIJN opeN!

op afspraak

BIKE FASHION . NIEUWSTRAAT 32B . 5521 CC EERSEL .

0497 74 55 63 . WWW.BIKEFASHION.NL . INFO@BIKEFASHION.NL

www.bikefashion.nl

call&collect
0497 74 55 63

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

WIJ ZIJN OPEN VOOR HET 
AFHALEN VAN HEERLIJK ETEN!

MA : 12.15 - 20.45 UUR
DI : GESLOTEN
WO T/M ZO : 12.15 - 20.45 UUR

50% KORTING
op afhalen van kwaliteits SUSHI

nummer 1 t/m 55
m.u.v. pakketten

Door Jan Smets

BLADEL - DeGoeiPlak is een gezellige 
ontmoetingsplek voor kwetsbare oude-
ren uit het dorp Bladel. Zij ontmoeten 
elkaar onder het genot van een kopje 
koffi  e en/of lunch. Maar ook DeGoeiPlak 
is dicht door coronabeperkingen. Deel-
nemers en vrijwilligers houden contact 
met elkaar tot onze huiskamer weer 
open kan.

Wie ben ik?
Hallo, ik ben Carla Lavrijsen, vrijwilliger van 
DeGoeiPlak in Bladel. Ik ben 51 jaar oud en 
woon in Luyksgestel.

Wat is je rol bij DeGoeiPlak?
Als vrijwilliger van DeGoeiPlak zorg ik er 
met mijn collega’s voor dat onze gasten 
een leuke dag hebben. Voor 10.00 uur haal 
ik drie gasten op en starten we altijd met 
koffi  e, thee en een koekje. Er wordt ge-
kletst, een potje gekaart en een spelletje 
gespeeld. 

Als vrijwilligers doen wij natuurlijk ook 
graag mee. Tussendoor maken we lekkere 
verse soep, zodat we samen met de gas-
ten kunnen lunchen. Rond 14.00 uur is de 
dag voor de gasten dan voorbij en gaan wij 
nog even opruimen voor de volgende dag. 
Ik breng tot slot de drie gasten weer naar 
huis.

Hoe lang ben jij al actief bij DeGoeiPlak?
Voordat ik half maart 2019 bij DeGoeiPlak 
kwam als vrijwilliger deed ik veel vrijwilli-
gerswerk op school, maar dat viel weg 
toen onze twee zonen niet meer naar 
school gingen.

Waarom is DeGoeiPlak een onmisbare 
voorziening in Bladel?
DeGoeiPlak vind ik onmisbaar in Bladel, 
omdat er veel ouderen zijn die anders erg 
eenzaam zouden worden. Ze kunnen een 
tot drie keer in de week bij ons komen voor 
wat gezelligheid. Je merkt aan de mensen 
dat ze ook erg behoefte hebben aan die 
gezelligheid en om eens een keer in een 
andere omgeving te zijn met wat andere 
mensen om zich heen.

Wat heb jij dit jaar gemist nu DeGoeiPlak 
noodgedwongen moest sluiten?
Nu we noodgedwongen dicht zijn, mis ik 
toch wel erg het persoonlijke contact met 
onze gasten en mijn collega’s. 

Hoe houd je toch contact met vrijwilli-
gers en deelnemers?
Alle vrijwilligers bellen nu wel wekelijks met 
een aantal van onze gasten. We hebben dus 
steeds maar met een paar gasten contact 
en dan ook nog alleen maar telefonisch. 
De gasten vinden dat wel prettig, maar ik 
zelf vind het erg jammer dat we nu niet alle 
gasten spreken en zien. Er gaat toch niets 
boven een persoonlijk contact. Als vrijwilli-
gers houden we wel onderling contact met 
elkaar via een Whatsapp-groep, zodat we 
van alles wel ook een beetje op de hoogte 
blijven.

Wat ga je doen als DeGoeiPlak weer 
open gaat?
Als we weer open mogen zou ik samen 
met onze gasten en vrijwilligers wel een 
klein feestje willen houden. Natuurlijk wel 
met inachtneming van alle veiligheidsvoor-
schriften! Het niet zien van iedereen duurt 
naar mijn zin al veel te lang.

Wat wil je zeggen tegen iedereen die 
twijfelt om DeGoeiPlak te komen bezoe-
ken?
Tegen alle mensen die twijfelen of ze wel 
naar DeGoeiPlak willen komen zou ik wil-
len zeggen: twijfel niet langer, het is reuze 
gezellig bij ons! Je kunt wekelijks bijkletsen 
en de kans is groot dat je ook nog beken-
den tegenkomt.

Wat wil je zeggen tegen iedereen die 
twijfelt om zich aan te melden als vrij-
williger bij DeGoeiPlak?
Ik zou iedereen die er weleens over nage-
dacht heeft om vrijwilligerswerk met oude-
ren te gaan doen willen stimuleren om bij 
ons te komen als vrijwilliger. Het is bij ons 
huiselijk, gemoedelijk en erg gezellig. Bo-
vendien geeft het ook erg veel voldoening 
om bezig te zijn met onze gasten en te zien 
hoe ze hier van kunnen genieten. 

Toen merkte ik dat ik DeGoeiPlak niet 
kan missen!
In het begin van de coronatijd viel het me 
nog niet zo op, omdat toen ineens mijn 
man thuis moest werken en de kinderen 
ook hun studie thuis online aan het volgen 
waren. Dus ineens was het dus echt volle 
bak in huis! Maar na de eerste coronagolf 
en de zomervakantie ging mijn man weer 
vrolijk verder met het thuiswerken. Onze 
oudste zoon was geslaagd op het MBO 
en startte als ZZP’er, de jongste is begon-
nen aan zijn examenjaar van het MBO en 
toen begon ik toch wel te merken dat ik 
DeGoeiPlak miste. Iedereen had weer zijn 
eigen ding, maar helaas konden wij nog 
niet beginnen en kunnen wij tot op heden 
nog steeds niet open. 

Het zal fi jn zijn als wij onze en eventueel 
nieuwe gasten weer kunnen gaan ontvan-
gen. Kijk er nu al naar uit!

Heb je interesse om ook vrijwilliger te wor-
den of wil je deelnemen, kan je contact op-
nemen met Cordaad/Wél!zijn de Kempen, 
Ivonne Megens, tel. 0497-721611 of mail 
naar imegens@welzijndekempen.nl

Carla Lavrijsen, op m’n gemak bij DeGoeiPlak

  WIST
     JE 
DAT...?

... alle mensen met blauwe 
ogen familie van elkaar zijn? 

Tienduizend jaar geleden 
hadden alle mensen bruine 

ogen, tot er een genmutatie 
bij mensen ontstond, waardoor 
er ook mensen met blauwe ogen 
werden geboren. Als het DNA 
van mensen met blauwe ogen 
bekeken wordt, blijkt dat 

iedereen een overeenkomstig 
stukje DNA heeft.
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Meeltjes

15 messing traproedes, lengte 76 cm, dik 13 
mm. € 25,-. Tel. 06-83918582.

17 koperen gootbeugels en 6 eindstukken voor 
gootbreedte van 16 cm. Pr.n.o.t.k. 
Tel. 06-83918582.

Marcato zweefdeur-kledingkast met 2 witte en 
1 spiegeldeur en met 3x hang- en leggedeelte. 
2,48 x 2,40 x 0,60 m. I.z.g.st. € 175,-. 
Tel. 06-25423583.

Pianoles online
Voor alle leeftijden. Alle stijlen. Géén theorie 
nodig. Gratis proefles online mogelijk! 
Interesse? Bel E. Kroon, Eersel, tel. 0497-
517112 of ga naar www.pianolesdekempen.nl

IJshockeyschaatsen, kindermaat 33, nieuw, 
goed geslepen. Vr.pr. € 15,-. Tel. 06-51176370

Originele inktcartridge HP 920XL, geel, 
magenta en blauw. 2x compatible geel en 
blauw, 1x magenta. € 25,-. Tel. 0497-386931.

Voor uw belastingaangifte
Service Op Maat voor uw belastingaangifte, 
toeslagen en aangifte erfbelasting.
Rieky van Steensel en Bernadette Craens,
tel. 0497-385391.

8 binnendeuren, 83x200 cm. Tel. 06-51267302

Boeken. Kijk voor mijn aanbod op Markplaats. 
Zoekwoorden: boekenman, 5541 VP, afstand 
kleiner dan 3 km.

Philips voetenapparaat voor pijnlijke voeten, 
type HP 5225, met of zonder verwarming en 
luchtbelletjes, compl. met gebruiksaanwijzing, 
z.g.a.n. € 15,00. Tel. 013-5091449.

Douchecabine, ± 87 cm, € 40,-.
Tel. 06-16939778.

Originele Round Up, pr.n.o.t.k. 
Tel. 06-16933391.

± 100 stuks grote kinderkoppen. Tel. 384522.

2 sidetables/bijzettafel, smeedijzer, glazen 
plaat, langwerpig (B 80 H 80 D 30) en vierkant 
(33x33 H 72). I.z.g.st. Sidetable, hoogglans, 
rood, B 1.40 D 39 H 65, i.z.g.st. App voor 
foto’s: 06-47038398.

Fietsenmaker ‘t Sjapapke
Wij zijn 24 op 7 te bereiken voor een afspraak 
voor uw reparatie en/of onderhoud van uw 
geliefde fiets. GRATIS bij u opgehaald en 
retour gebracht! Bel: 06-51573237.

Hanglamp, ovaal, mat glas, met 6 LED-
lampjes, in hoogte verstelbaar. L 1.37 B 16. 
Als nieuw. Kast, hoogglans, rood, 4 deurtjes, 
B 1.20 D 40 H 1.45, i.z.g.st. App voor foto’s: 
06-47038398. 

TV-meubel, hoogglans, zwart, 3 laatjes, 
B 1.50 D 40  H 55, i.z.g.st. App voor foto: 
06-47038398.

B&O 3 in 1: radio, CD/DVD en analoge tv. 
Pr.n.o.t.k. Tel. 06-12451036.

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

Div. puzzels van That’s life, 1000 stukjes,
€ 3,- p.st. Ruilen is mogelijk. Tel. 06-30614535

Villager zware allesbrander, € 350,-.
Tel. 06-29014825.

23 DVD kinderfilms, gebruikt, 1 koop, € 25,-.
Tel. 0497-386034.

Trampoline, 360 cm, i.g.st. Tel. 06-81684715.

Een tweedehands fiets?
Profile Bito heeft een ruime keuze in modellen. 
Kom kijken aan de Sniederslaan 63-65 in 
Bladel. Tel. 0497-382141.

Universele (invalide/rolstoel-)lift voor bus. 
Pr.o.t.k. B. Maandonks, tel. 06-30707128.

Soldeerbrander met regelaar, € 15,-.
Tel. 0497-681640.

6 puzzels van Jan van Haasteren, 
1000 stukjes. € 40,-. Tel. 06-51177657.

Grohe wastafel-mengkraan, nog niet gebruikt. 
€ 40,-. Tel. 06-30756419.

Ronde Ikea kindertafel, groen, t.e.a.b.
Tel. 0497-842112.

2e hands elektrische fietsen 
met volledige garantie
Used E-Bikes, Markt 17, 5531 BA Bladel.
info@usedebikes.nl / www.usedebikes.nl
Tel. 0497-229050.

4 zwarte huiskamerstoelen, € 100,-.
4 rode huiskamerstoelen, € 100,-.
Tel. 06-13743246.

Thule Weekender dakkoffer met dakdragers,   
€ 75,-. Tel. 06-10251314.

Viking elektrische grasmaaier, model ME450.
Prijs n.o.t.k. Tel. 06-53214968.

Stevige hondenbench, zwart metaal, i.z.g.st. 
2 deuren, B 78 cm, H 62 cm, D 55 cm. 
€ 25,00. Tel. 06-37468731.

Sparta Ithaka herenfiets, h. 54 cm, 
8 versnellingen, zwart/q.silver, € 250,-.
Tel. 0497-385819 / 06-50456682.

6-delig Zeller keramiek kip/haan servies: 
theepot, theelicht, suikerpotje, theekoppen met 
schotel, mokken, eierdopjes, ontbijtborden, 
gebaksschaal, 2 schaaltjes. Geen 
beschadigingen! Totaal 30-delig, geen losse 
onderdelen. Tel. 0497-382289.

4 winterbanden met aluminium velgen 
voor Suzuki S4Cross, € 150,00. 
Tel. 0497-385205.

6 bruinleren eetkamerstoelen, i.g.st. € 96,-.
Tel. 0497-381100.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 4 of 5 
uur/week in Hoogeloon. Dag gezamenlijk 
bepaald. Whatsapp of SMS: 06-33634060.

GEZOCHT: Huurwoning voor alleenstaande 
moeder met dochter (11 jaar). Max. huurprijs: 
€ 750,-. Tel. 06-22445564.

GEZOCHT: Vrijwilligers voor het rijden van 
de buurtbus in de Kempen. Een dagdeel per 
week, ongeveer 4 uur. Info: 06-11100648.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor vast 
omschreven taken, 3 uur in de week, tijdstip 
in overleg, hoeft niet aaneen gesloten te zijn.
Vessem, tel. 06-36147277.

GEVONDEN: 2 fietssleutels bij bruggetje de 
Beerze, de Vliegert/Goorland. Wel sleutelnrs. 
vermelden ter verificatie. Tel. 06-30313914.

GEVONDEN: Goudkleurige slavenarmband in 
Vessem. Tel. 0497-591258.

Te huur (pedicure) 
praktijkruimte
± 20 m². In het pand is ook Podotherapie 
gevestigd. Begane grond. Groot 
parkeerterrein. Inlichtingen: 0497-387848.

TE HUUR: Weiland voor paarden of runderen 
in Hapert, 1,2 hectare. Tel. 06-23230767. 

GRATIS AF TE HALEN: Wit kinderbedje met 
toebehoren en witte kinderstoel. Tel. 382735.

GRATIS AF TE HALEN: 1-persoons boxspring 
bed. Tel. 06-14958477.

GRATIS AF TE HALEN: 6 m2 zwarte 
daksingels. Tel. 0497-682048.

GRATIS AF TE HALEN: Houten zit/slaapbank, 
afm. 183 x 84 x 100. Tel. 0497-387999.

GRATIS AF TE HALEN: Flagstones en 
sierstenen en 4 m3 droog haardhout.
Tel. 06-28233130.

Gevraagd oud ijzer 
en oude auto’s
Alle soorten oude metalen, zoals wasmachine, 
droger, zonnebanken, fietsen, e.d. Snelle 
gegarandeerde ophaaldienst! Tel. 06-17908458.

GEVRAAGD: Modelauto’s 1:43 en vracht 1:50 
onbespeeld, modelspoorbanen Märklin - Roco 
- Fleischmann enz. Tel. 0497-388147.

GEVRAAGD: Enkele Sphinx (Antibes) 
wandtegels, 25 x 33 cm, W 13200 klassiek wit. 
Tel. 06-13727622.

Gevraagd tweedehands 
fietsen en opknapfietsen
Tegen redelijke prijs. Tel. 06-53416897.

GEVRAAGD: Rollators voor ouderen en 
invaliden in Roemenië. Kleine prijzen 
kunnen we wel betalen maar bijvoorkeur 
gratis. Jan Bergmans, tel. 0497-387197 of 
bergmanstrading@gmail.com

GEVRAAGD: Haak- en breigaren voor 
activiteiten op de dagbesteding. We zijn al blij 
met restjes. Tel. 06-10463010 (doordeweeks 
tussen 08.30 en 16.30 uur).

GEVRAAGD: (G)oude munten en 
bankbiljetten. Tel. 06-36213477.

Gratis meeltje
Plaats ook een gratis meeltje. Het is tot 
20 woorden gratis! Opgeven via www.pc55.nl. 
Vergeet niet om het meeltje weer af te melden 
indien plaatsing niet meer nodig is!

 Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor de 
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 huishoudelijke spullen en voor 
het melden van gevonden en verloren voor-
werpen. Boven de 20 woorden betaalt u 
€ 7,50 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 adres-
gegevens 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 aangeleverd, 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 € 9,- (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 € 7,50 
extra tot een maximum van 40 woorden.

PC55 behoudt zich het recht voor om in 
bepaalde situaties af te wijken van boven-
staande richtlijnen en bepaalde advertenties 
niet te plaatsen. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 0497-844588 (09.00-17.00 u).

TE HUUR

GEVRAAGD

TE KOOP

GEZOCHT

GEVONDEN

GRATIS

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

Advertenties & berichten
De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is 
maandag 12.00 uur. Voor teksten/artikelen en beeld-
materiaal is de sluitingstijd maandag 24.00 uur of in over-
leg. De aanleverspecifi caties 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 berichten te weigeren. Berichten en/of advertenties 
die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal dient 
vrij van rechten te worden aangeleverd.

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

Redactie & Contactgegevens
PC55  •  Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert
Telefoon : 0497 - 844 588 
Mobiel: 06 - 33 711 801
E-mail: info@pc55.nl
Website:www.pc55.nl

Drukwerk: Rodi Media

Redactie & Contactgegevens
PC55  •  Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert

Colofon
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✔ Vanaf 
13 jaar

✔Bij jou in 
de buurt

✔Eigen 
tempo

Ben jij 13 jaar of ouder? Wil je extra geld verdienen? En vind je het fijn 
om je eigen tempo te bepalen? Word dan bezorger bij Spotta! Je bezorgt 
dan wekelijks weekblad PC55 en folders. Alles wordt bij jou thuis afge-
leverd. Je hoeft er niet voor thuis te blijven. Je bepaalt je eigen tijd en 
tempo. Je mag namelijk zelf bepalen of je op vrijdag en/of zaterdag 
bezorgt. Zo heb je nog voldoende tijd over voor sport, 
huiswerk en andere hobby’s.

Meer weten? Kijk op foldersbezorgen.com

Word bezorger bij Spotta!

Spotta is dé shoppinghulp die consumenten helpt bij het makkelijk verkrijgen van 
voordeel en inspiratie. Dit doen we met ons folderpakket, Folderkiezer, Spotta.nl 
en weekbladen. Altijd bij de hand en up-to-date. Voor ons landelijke bezorgnetwerk 
met meer dan 23.000 bezorgers zijn we altijd op zoek naar superhelden die ons 
daarbij helpen.

Extra geld verdienen?

Hidup Baru is een cen-
trum van de Indone-
sische zusters Fran-
ciscanessen FCJM in 
de plaats Atambua op 
het zeer arme Indo-
nesische eiland West 

Timor. Hier verblijven veelal dubbel ge-
handicapte kinderen, alsmede kinderen 
die een operatie hebben ondergaan en 
voor hun rehabilitatie nog vele jaren the-
rapie moeten krijgen. 

De geopereerde kinderen volgen onder-
wijs op de dichtbij gelegen scholen. Na de 
ingebruikname van het nieuwe woon- en 
leefgebouw in september 2019 hebben 
de zusters, mede dankzij de steun van de 
stichting Bisschop Bekkers en Harapan, 
de capaciteit van de afdeling fysiotherapie 
aanzienlijk kunnen uitbreiden.                                                                                        

De steun aan het centrum is één van de 
speerpunten van Harapan. Toen begin van 
dit jaar de directrice met de vraag kwam 
om bij te willen dragen in de aanschaf van 
noodzakelijke extra materialen, kosten 
€ 4.380,-, werd meteen actie ondernomen. 
Opnieuw werd de stichting Bisschop Bek-
kers benaderd, met als resultaat dat deze 
onlangs een donatie toezegde voor het 
hele bedrag van de aanvraag.                                                             

Stichting Bisschop Bekkers: “Na het over-
lijden van deze zeer sociaal bewogen bis-
schop werd besloten tot oprichting van een 

stichting die zijn werk voor de kwetsbare 
medemensen zou kunnen voortzetten. 
Dankzij een geslaagde televisieactie werd 
een prachtig startkapitaal van ruim 7 mil-
joen gulden opgehaald. Stichting Bisschop 
Bekkers kon aan de slag. De doelstelling 
van de stichting was en is: bijdragen aan 
de verbetering van de leefsituatie van men-
sen met een verstandelijke beperking of 
ontwikkelingsachterstand.”

Steun voor rehabilitatie-
centrum Hidup Baru op 
West Timor

EERSEL - Na maar liefst 27 jaar trouwe 
dienst, binnen het bestuur van muziek-
vereniging De Goede Hoop, hebben we 
tijdens onze (online) algemene ledenver-
gadering afscheid genomen van onze 
secretaris Marion Smits. 

We hebben haar, vanwege de huidige co-
ronamaatregelen voor aanvang van de al-
gemene ledenvergadering, verrast met de 
toekenning van het erelidmaatschap van De 
Goede Hoop. Marion, heel erg bedankt voor 
jouw geweldige inzet voor onze vereniging! 
Marion Smits ontving de speld behorende 
bij het erelidmaatschap geheel coronaproof 
uit handen van haar man (zie foto).

EERSEL - Trompettist Karel Heijneman 
is voor aanvang van de (online) alge-
mene ledenvergadering van muziekver-
eniging De Goede Hoop in het zonnetje 
gezet. Hij vierde zijn 40-jarig vereni-
gingsjubileum en ontving daarvoor een 
speld en oorkonde van muziekbond 
KNMO (Koninklijke Nederlandse Muziek 
Organisatie). 

Karel is in zijn jonge jaren begonnen op 
de bugel bij de fanfare in Wintelre. Na een 
verhuizing naar Eersel is hij overgestapt op 
trompet bij De Goede Hoop.

Marion Smits erelid  
bij muziekvereniging 
De Goede Hoop

40-jarig jubileum 
Karel Heijneman 
bij muziekvereniging 
De Goede Hoop

WIST 
   JE 
 DAT...?

PER DIRECT TE HUUR IN BLADEL

Appartement begane grond

• Oppervlakte 66 M2

• Met 1 slaapkamer, inloopdouche, luxe keuken, eigen parkeerplaats. 
• Terras 14 M2

• € 895,- incl. gas-water-electra.

Voor meer informatie, bel 06-51567252

Weekkrant PC55
In PC55 lees je over mensen en bedrijven die je ként.

... het beroemdste          schilderij van Rembrandt 
helemaal niet De Nachtwacht heet? De echte naam luidt: 

‘De compagnie van kapitein Frans Banninck Cocq en luitenant 
Willem van Ruytenburgh maakt zich gereed om uit te 

marcheren’. De bijnaam De Nachtwacht komt voor het eerst 
voor in een document uit 1797. Waarschijnlijk dacht men dat 
het een nachttafereel betrof omdat het doek door de tand des 

tijds begon te verdonkeren.
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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.)

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Petrusklepel
Ik heb leuke reacties gekregen op het ini-
tiatief om op vrijdag 19 maart St. Jozef in 
het zonnetje te zetten. Zijn vrienden zitten 
in alle hoeken en gaatjes. Ik kijk ernaar uit 
om de verhalen erbij te horen. Als men-
sen geen Jozefbeeld hebben maar wel 
willen komen, zijn ze van harte welkom. 
En we zorgen voor een paar beeldjes op 
voorraad, uit ons Petruswinkeltje. Hoe zit 
het eigenlijk met het Bijbelse verbod om 
beelden te maken? Wie rustig de teksten 
leest uit het Oude Testament ontdekt dat 
het niet de bedoeling is om beelden te aan-
bidden, maar er is geen verbod om beel-
den te maken. Aan weerzijden van de Ark 
van Mozes waren engelen afgebeeld (che-
rubijnen), in opdracht van God zelf. Het is 
begrijpelijk dat de joden los wilden komen 
van de afgodengodsdienst, maar we moe-
ten niet overdrijven en alle religieuze kunst 
verbannen. Beelden kunnen religieuze ge-
voelens losmaken en ons helpen om onze 
dankbaarheid te tonen. Bovendien geldt 
voor ons christenen dat God zichtbaar is 
geworden in zijn Zoon, die mens is gewor-
den. God is zelf a.h.w. een levend beeld 
geworden. ‘Wie mij ziet, ziet de Vader’, zei 
Jezus. Geloven is dus niet alleen iets van 
het verstand, maar ook van de ogen en de 
andere zintuigen. Dat maakt het Katholieke 
geloof zo rijk.

Pastoor Schilder

Zaterdag 13 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 
19.00 uur: Netersel, Kerk H.H. Antonius 
                 en Brigida, Gebedsdienst

4e Zondag in Veertigdagentijd
‘Laetare’
Zondag 14 maart
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
- Toon van Herk
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Maandag 15 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 16 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 17 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

09.15-10.00 uur: Casteren, Kerk 
Gebedsviering en Aanbidding
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 18 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vrijdag 19 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
19.00 uur: Bladel, Kerk  
Zegening St. Jozefbeelden en Lof 

Zaterdag 20 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 
19.00 uur: Netersel, Kerk H.H. Antonius 
                 en Brigida, Eucharistieviering

5e Zondag in Veertigdagentijd
Zondag 21 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 20 en 21 maart)

Bladel zaterdag:
- Ter ere van St. Jozef

Bladel zondag:
- Overleden ouders Aarts-Jansen, 
  zoon Adrianus en dochter Frieda (f)
- Piet van Avendonk (vw. verjaardag 
  nms. Jo, kinderen en kleinkinderen)
- Frans Maandonks en 
  overleden familieleden

Casteren:
- Om zegen over het jaar van het huwelijk

Hapert:
- Toke Bierens en vriendin (f)

Hoogeloon:
- Voor het heil van de parochie

Netersel:
- Ter ere van St. Jozef

Mededelingen:
-  Zaterdag 13 maart wordt na de Mis van 

19.00 uur in Hoogeloon de fi lm vertoond 
die hoort bij ons Vastenproject. 

-  Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen 
tot het Jaar van St. Jozef. Daarom nodi-
gen we u uit om op het Hoogfeest van St. 
Jozef, op vrijdag 19 maart om 19.00 uur, 
naar een speciale viering te komen in de 
kerk van Bladel. Er zullen tafels in de kerk 
staan waarop mensen een beeldje van St. 
Jozef kunnen plaatsen dat gezegend zal 
worden. We sluiten de avond af met een 
Lof ter ere van St. Jozef.

-  Elke dinsdag van 09.00 tot 11.00 uur 
zijn er al vele jaren een groep vrijwilligers 
enthousiast aan het werk om het paro-
chiekerkhof in Hapert netjes te verzor-
gen. Zij zijn nog op zoek naar vrijwilligers 
die hier graag een steentje aan bij willen 
dragen. Wilt u meer informatie, kom dan 
eens langs, u bent van harte welkom. 
Maar u kunt ook contact opnemen met 
Angela van de Moosdijk-Coppens, tel. 
06-13761841.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

4e Zondag van de Vasten
(Laetare)
Zaterdag 13 maart
17.30 uur: Eucharistieviering
- Peter van Loon
- Martha Meurs-Goossens

Zondag 14 maart
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Jan Jansen, Marie Jansen-Maas 
  en Janus Jansen
- Hermans Swaanen
- Jo Lavrijsen-van Dommelen
- Will Basemans 
  (nms. Anna Basemans)
- Jan Verspaandonk
- Henk Souwen (vw. jaargetijde)

Maandag 15 maart
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 16 maart
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 17 maart
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Jan van Bree en 
  Drieka van Bree-Daemen
- Peer van den Borne (nms. kerkbestuur)
- Wim Jansen

Donderdag 18 maart
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering

- Mien Hendrikx-Lavrijssen 
  (vw. jaargetijde)
- José Das-Daniëls en Jan Das
- Jet Daniëls en Louis Smulders

Hoogfeest: H. Jozef, Bruidegom 
van de maagd Maria, 
Patroon van de Kerk
Vrijdag 19 maart
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

5e Zondag van de Vasten
Zaterdag 20 maart
17.30 uur: Eucharistieviering
- Anna de Bruijn-Swaanen
- Janus Jansen
- Nel Maas-Heesters
- Jan Castelijns 
  (nms. familie Schelllekens)
- Nel Michelbrink-Peijs

Zondag 21 maart
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Harrie van den Borne en 
  Truus van den Borne-van Limpt
- Lies van Gool-van Gompel
- Peer Maas en 
  Nelleke Maas-van Herk
- Willie Coppens

Mededeling:
U kunt nog steeds uw gaven voor de 
Voedselbank in de Mariakapel neerzet-
ten. Alvast hartelijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 
www.sintclemens.eu/kerk-tv

Protestantse Kerkdiensten
VOORLOPIG GEEN KERKDIENSTEN IN WITTE KERKJE

Elke zondagmorgen vanaf 10.00 uur wordt via Radio 
KempenFM (97.2 MHz of digitaal) een dienst uitgezonden 
afkomstig uit het Witte Kerkje, de Immanuëlkerk in 
Veldhoven of een andere locatie. Voor de juiste 
programmering: www.pkn-bladel.nl

Vanuit de Immanuëlkerk en diverse kerken in de 
omgeving worden ook video-diensten uitgezonden. 
Zie: www.pkn-bladel.nl
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Dorpstraat 25A - 5575 AE Luyksgestel 
www.uitvaartbegeleiding-kempenland.nl 

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

INFORMATIEF

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Dinsdag: 07.30 uur - 10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven

Woensdag: 07.30 uur - 12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven

Vrijdag: 07.30 uur - 10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven

Bij bezoek aan Steunpunt de Kloostertuin om bloed te prikken is het verplicht om een 
mondkapje te dragen. Wij vertrouwen op uw medewerking.

Voor meer informatie kunt u ook onze 
websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

15 MAART

T/M

VRIJDAG 

19 MAART

KEMPEN - Deze online dienst is voorbe-
reid door de Kempendienst Commissie, 
een enthousiaste groep mensen, die 
bestaat uit vertegenwoordigers van de 
gemeenten Bladel, Hoogeloon-Eersel 
en Bergeijk. Matthijs de Vries, predikant 
van Bergeijk en Eersel-Hoogeloon, gaat 
voor in deze dienst. Het thema van de 
dienst is ‘Genade is: je mag weer in het 
licht staan’.

Deze woorden zijn van ds. Ruard Gan-
zevoort, een predikant die vanwege zijn 
seksuele geaardheid uit het ambt van pre-
dikant en in het ambt van de politiek is ge-
gaan. Hij is lid van de Eerste Kamer voor 
Groen Links. Hij uitte deze woorden in een 
interview in Trouw, op 5 december 2020, 
toen hij werd geïnterviewd over het onder-
werp genade. Nu, tegen de achtergrond 
van de Tweede Kamerverkiezingen, is dit 

interview nóg actueler: hoe stellen wij ons 
als kerken op in de maatschappij? 

De Kempendienst wordt opgenomen in de 
Protestantse kerk van Bergeijk. De dienst 
zal om 10.00 uur te zien zijn via het You-
Tubekanaal van de Protestantse Gemeente 
Bergeijk (https://pkn-bergeijk.nl). De dienst 
wordt op zondagochtend 14 maart om 
10.00 uur uitgezonden op KempenFM. Ook 
is de dienst te zien op Kempen TV. Muzika-
le medewerking zal worden verleend door 
Jan Rietveld (orgel),  Julia de Vries (harp) en 
Wouter de Vries (viool). Voor meer informa-
tie: 0497-383550.

In online diensten kan niet gecollecteerd 
worden. Wel kunt u een donatie overmaken 
op NL42INGB0006870550 t.n.v. Stichting 
Diaconaal Inloophuis’t Hemeltje. 

‘t Hemeltje is een gastvrije, open plek in 
Eindhoven voor dak- en thuisloze mensen. 
Een plaats waar ruimte is, waar je met je 
verhaal, je zorgen en vragen terecht kan. 
Voor meer informatie zie www.inloophuis-
hemeltje.nl

Kempendienst online
Gezamenlijke dienst van Protestantse kerken in de Kempen

Nog een voorbeeldproject
In het noorden van Burkina Faso, dat voor-
namelijk uit woestijngebied bestaat, is 
slechts drie maanden per jaar landbouw 
mogelijk. Armoede en werkloosheid gaan 
er hand in hand. Voor jonge mensen zijn 
hier nauwelijks kansen, waardoor ze al snel 
het stempel ‘probleemjongeren’ krijgen. In 
samenwerking met de Franciscaner broe-
ders heeft de parochie St. Paul de Korsi-
moro een centrum voor beroepsopleidin-
gen opgericht. Kansarme jongeren worden 

hier opgeleid tot houtbewerker, metaalbe-
werker of metselaar. Een deel van de af-
gestudeerden vindt een baan in de stad; 
anderen willen graag een eigen bedrijfje 
beginnen in hun dorp van herkomst. 

De parochie wil hen hierbij helpen. Vanuit 
een fonds ontvangen nu 15 jongeren een 
starterslening om een werkplaats op te zet-
ten. Daar kunnen zij op hun beurt andere 
jongeren uit het dorp werk en een opleiding 
bieden. Wanneer de leningen zijn afgelost, 
wordt het geld gebruikt voor nieuwe afge-
studeerde studenten.

U kunt doneren via IBAN NL21 INGB 0000 
005850 Vastenactie, Den Haag

Vastenactie 2021
Thema: werken aan je toekomst

WIST 
   JE 
 DAT...?

... er een kartonnen kerk in Christchurch, Nieuw-Zeeland 

staat? Hij werd gemaakt van 98 gigantische kartonnen buizen 

en gecoat in meerdere lagen waterdicht polyurethaan. 

De kerk is aardbevingsbestendig en moet zo’n 50 jaar 

meegaan. Kosten: 6 miljoen dollar.



3212 maart 2021

Op zoek naar een 
nieuwe uitdaging?
Dan zĳ n wĳ  op zoek naar jou!

Al meer dan 10 jaar is Zens de specialist op het gebied van 
draadloos opladen voor de consumenten- en zakelĳ ke markt. 
Met oplossingen die het leven makkelĳ ker te maken. Vanwege 
uitbreiding zĳ n wĳ  voor ons magazĳ n in Eersel op zoek naar 
een Logistics Specialist & Customer Support.

Als Logistics Specialist & Customer Support ben je verantwoordelĳ k 
voor de dagelĳ kse operationele zaken in het magazĳ n. Daarnaast 
assisteer je het team door het beantwoorden van klantvragen per 
e-mail. Je maakt deel uit van het Operations team en samen met de 
Zens collega’s streef je naar de hoogste kwaliteit en beleving en is er 
veel ruimte voor jouw eigen inbreng en ontwikkeling. 

Daarnaast zoeken wĳ  nieuwe collega’s:

Scan de code 
en bekĳ k de 
hele vacature

Development team:
- System Engineer

Software team:
- Mobile Developer
- Senior Front-End Developer
- Senior Back End Lead Developer

Online team:
- Content Manager
- Marketplace specialist

Bekĳ k onze vacatures en solliciteer direct 
via www.makezens.com/careers

makezens.com

Is Zens voor jou de juiste stap?


