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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Op 18 maart is het precies 
5 jaar geleden dat de lotgenotenclub 
voor mensen met Niet Aangeboren 
Hersenletsel (NAH) ‘Saome Sterk’ in de 
gemeente Bladel van start ging. Elke 
twee weken komen de lotgenoten bij 
elkaar voor afl eiding, begrip en plezier. 
Marleen Roest was één van de oprich-
ters. Samen met Jan Heesters vertelt ze 
over de afgelopen vijf jaar.

Ontstaan
“Het was nodig om een lotgenotengroep 
op te starten”, gaat Marleen vijf jaar terug 
in de tijd. “Je kunt het beste praten met 

iemand die hetzelfde mee heeft gemaakt 
als jij. Iemand die weet tegen welke uit-
dagingen je aanloopt en die aan een half 
woord genoeg heeft. Vaak kun je aan de 
buitenkant helemaal niet zien dat iemand 
een hersenbeschadiging heeft. Als er geen 
lichamelijke uitval is, is het héél lastig uit-
leggen dat je snel vermoeid bent, heel erg 
prikkelgevoelig bent of bezorgd bent. Door 
met lotgenoten samen te komen, vinden 
we begrip en ondersteuning en dat is voor 
onze mantelzorgers ook fi jn. We zijn gemid-
deld met dertien lotgenoten op de groep en 
dat is genoeg. De groep moet niet te groot 
worden want dan wordt het voor velen te 
druk. Er bleek behoefte te zijn aan een 
tweede groep en die is onlangs gestart. Die 

groep telt nu zeven deelnemers en daar is 
nog ruimte voor instroom.”

Denk vooral niet dat het alleen kommer en 
kwel is bij ‘Saome Sterk’. “Integendeel”, 
verzekert Jan Heesters. “We maken juist 
samen ook heel veel plezier. Dat doen we 
door samen uitstapjes te maken en door 
gewoon elke twee weken bij elkaar te ko-
men en er voor elkaar te zijn. Het is soms 
genoeg om naar elkaar te luisteren, al moet 
ik zeggen dat we leuke activiteiten buiten 
de deur organiseren. Een keer naar een 
geitenboer met aansluitend een high-tea. 
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Vijf jaar ‘Saome Sterk’
Begrip en plezier bij NAH lotgenotengroep 
in de gemeente Bladel
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Marleen: “Door met lotgenoten samen te komen, vinden we begrip en ondersteuning 
en dat is voor onze mantelzorgers ook fi jn. We zijn gemiddeld met dertien lotgenoten 
op de groep en dat is genoeg. De groep moet niet te groot worden want dan wordt het 
voor velen te druk. Er bleek behoefte te zijn aan een tweede groep en die is onlangs 
gestart. Die groep telt nu zeven deelnemers en daar is nog ruimte voor instroom.”
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Volop Violen, Primula’s 
& Vaste Planten

Hulselseweg 11 volg ons op:
5531PE Bladel
Tel: 0497-360 215
info@tuincentrumgroenen.nl
www.tuincentrumgroenen.nl

frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 10,00

acties geldig van
19-03 tm 25-03-21

Wandhanger met
Viooltjes
 ca. 50 cm.
Viola cornuta. 
Diverse kleuren

LENTEBLOEIERS TIPS

Wandhanger met
Viooltjes

Viola 
Diverse kleuren

Winkelen-Op-Afspraak
AFSPRAAK PLANNEN
30 minuten winkelen-op-afspraak 

op het door u gekozen tijdstip

Maak een afspraak op 
www.tuincentrumgroenen.nl/ 

afspraak-plannen
of bel naar 0497 360215

g

(max. 50 personen per tijdslot)

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

9,⁹⁹
14,99

actie

Vanaf nu weer elke vrijdag koopavond:
Open van 09:00 tot 20:00 uur

meer informatie op:
www.tuincentrumgroenen.nl/ecostyle-cashback

KOOP NU GAZON-AZ 20 KG 
+ AZ-KALK 20 KG

Oude Provincialeweg 81
5527 BN Hapert
T 0497 38 49 77
www.apotheekhapert.nl

Ook voor het aanmeten van 
therapeutische elastische 
kousen kunt u bij ons terecht

Maak een afspraak bij onze 
compressietherapeute Moniek Cox:
tek@apotheekhapert.nl, tel. 06 307 324 95 (Moniek) 
of tel. 0497 38 49 77 (Apotheek)

   Ook aantrekhulpmiddelen vindt u bij Apotheek Hapert.

tek@apotheekhapert.nl, tel. 06 307 324 95 (Moniek) 

Het is voor ons 
als gemeente 
belangrijk om te 
weten of onze 
inwoners tevre-
den zijn. Daarom 
hebben we voor 
de zesde keer 

deelgenomen aan de inwonerspeiling 
‘Waarstaatjegemeente’. In de periode 
september-november 2020 hebben 4896 
inwoners een brief gekregen met een 
vragenlijst. In totaal hebben 1319 inwo-
ners de vragenlijst ingevuld. Wij zijn blij 
met deze grote betrokkenheid.

Een trotse burgemeester
Burgemeester Wim Wouters: “In veel op-
zichten zijn we erop vooruit gegaan en 
dat in deze moeilijke coronatijd. In verge-
lijking tot even grote gemeenten preste-
ren wij goed. Inmiddels scoren wij op alle 
onderdelen bovengemiddeld. Maar dat 
wil natuurlijk niet zeggen dat we het hier-
bij laten. We blijven eraan werken om onze 
dienstverlening te verbeteren. Goed om te 
weten is dat de resultaten bij alle gemeen-
ten grofweg tussen het cijfer 6 en 7 liggen. 
Een verschil van 0.1, 0.2 of zelfs 0.3 is dus 
een aanzienlijke verbetering ten opzich-
te van twee jaar geleden of het landelijke 
gemiddelde. Wij zijn trots op deze mooie 
resultaten!”

Vier hoofdthema’s van de vragenlijst
-  Woon- en leefklimaat (gaat in op de be-

trokkenheid bij en inzet voor de buurt en 

op samenwerking/partnerschap met de 
gemeente).

-  Relatie inwoner-gemeente (besteedt aan-
dacht aan de netwerksamenleving en de 
veranderende rol van inwoner en over-
heid: de doe-democratie).

-  Gemeentelijke dienstverlening (gaat over 
de dienstverlening van de gemeente).

-  Zorg en welzijn (gaat in op de decentrali-
satie en de maatschappelijke veerkracht 
zoals vrijwilligerswerk en mantelzorg).

Resultaten per thema
In de tabel vind je het totaaloordeel en de 
resultaten per thema. Ook zie je de resul-
taten van gemeenten van vergelijkbare 
grootte (< 25.000 inwoners) en de twee vo-
rige metingen in onze gemeente (2016 en 
2018). In totaliteit wordt de inspanning van 
de gemeente voor onze inwoners met een 
rapportcijfer 7.0 gewaardeerd. Dit is hoger 
dan de vorige meting in 2018; toen kregen 
we hiervoor het cijfer 6.8.

Meer inzicht in de resultaten
Meer resultaten bekijken, lees dan het rap-
port op www.eersel.nl/waarstaatjegemeen-
te. Je kunt in dit rapport ook per kern zien 
hoe inwoners oordelen over een bepaald 
onderwerp. Een groot deel van de resulta-
ten is binnenkort ook terug te vinden op de 
website www.waarstaatjegemeente.nl. 

Hier kun je de resultaten van de gemeente 
Eersel vergelijken met andere gemeenten, 
op provincie-niveau en/of ten opzichten 
van het gemiddelde van heel Nederland.

Resultaten inwoners-
peiling 2020

Op zondag 14 maart is bij de kruising 
Julianaplein en Wilhelminalaan de wa-
terleiding gesprongen. Het lek is door 
Brabant Water hersteld. 

Door de grote hoeveelheid water die is 
vrijgekomen, is de grond te nat en kan 
het straatwerk nog niet hersteld worden. 
Dit zal ongeveer twee weken duren. 
Bewoners en bezoekers kunnen via rij-
platen het Julianaplein bereiken.

Gesprongen waterleiding Julianaplein
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Een museum met oude spullen en mo-
toren hebben we bezocht en we hebben 
een schilderworkshop gehad van Susanne 
Groeneveld. We konden vooraf niet ver-
moeden dat er zoveel talent in ons zat.” Het 
lotgenotencontact, voor mensen met NAH 
in de gemeente Bladel. Jan: “We hebben in 
andere gemeenten ook dergelijke initiatie-
ven zien ontstaan; het geeft aan dat er be-
hoefte is aan contact met gelijkgestemden.”

Op reis
De bedoeling was dat eind maart het eerste 
lustrum gevierd werd met een reis. “Helaas 
kon dat vanwege corona niet doorgaan”, 
vertelt Marleen. “Maar we gaan toch, in 
oktober. Dan zijn we allemaal gevaccineerd 
en kunnen we beschermd en met meer 
vrijheid op reis. We gaan richting Gronin-
gen waar we diverse excursies georgani-
seerd hebben. Ik heb contact met andere 
lotgenotenclubs in heel Nederland en van 
die contacten maken we nu gebruik. We 
bezoeken onder andere een revalidatie-

centrum maar we gaan ook een wandeling 
doen in de toppen van de bomen op het 
Boomkroonpad en we krijgen een rondlei-
ding door ‘Forum’ en groot multifunctionele 
accommodatie in Groningen. We kijken 
er erg naar uit om met elkaar op reis te 
gaan, vooral omdat we ook nu aan een half 
woord genoeg hebben. Wil je of kun je niet 
mee met een excursie, dan hoef je niet uit 
te leggen waarom niet. Naast de lotgeno-
ten gaat er nog een aantal mensen mee, 
zoals een huisarts, een neuropsycholoog, 
een paar mensen van de gemeente en een 
aantal entertainers. We hebben er zin in en 
kunnen niet wachten tot het oktober is en 
de bus voorrijdt om ons weg te brengen.”

Doorgaan
De voorpret duurt deze keer lekker lang en 
in de tussentijd blijven de lotgenoten elkaar 
opzoeken. Jan: “In de afgelopen maanden 
zijn we niet vaak bij elkaar geweest, dat kon 
door de omstandigheden niet. We hopen 

dat we snel weer activiteiten en bijeenkom-
sten mogen organiseren. In de omgeving 
zijn altijd genoeg leuke activiteiten te verzin-
nen die coronaproof gedaan kunnen wor-
den. Soms is het genoeg om alleen bij el-
kaar te zitten en met elkaar te praten. Soms 
trekken we erop uit maar altijd doen we 
dat terwijl we rekening houden met elkaar. 
Voor onze mantelzorgers is het ook een fi jne 
groep. Soms gaan ze mee naar een bijeen-
komst en soms mee met een activiteit. Ze 
zorgen dan nog steeds maar in een andere 
omgeving en dat geeft een andere beleving. 
Het geeft aan dat je Niet Aangeboren Her-
senletsel nooit alleen hebt. Daarom is het 
lotgenotencontact zo fi jn: we zijn er voor el-
kaar, ondersteunen elkaar en daar gaan we 
de komende jaren fi jn mee door.”

Aanmelden voor de lotgenotengroep kan bij 
Lien Rombouts, tel. 06-11873878. Info of 
aanmelden voor de reis in oktober (er is nog 
plek): Marleen Roest, tel. 06-42993656.
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SAOME STERK

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

T/M 27 MAART

DONKER 
MEERGRANEN    

Luxe, luchtig en extra 
donker meergranenbrood.

Gevuld met o.a. geel lijnzaad,
gerstemout, tarwezemelen, sojastukjes,
zonnebloempitten en gebroken haver.

voor€ 2,85
Actie geldt alleen voor hele broden.

Op=op!

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

gerstemout, tarwezemelen, sojastukjes,
zonnebloempitten en gebroken haver.

Actie geldt alleen voor hele broden.

De W van Wonen is een financieel breed 
adviserend advieskantoor in Hypotheken 
en Verzekeringen met kantoren in Bladel, 
Breda en Berkel Enschot.

Wij zijn onafhankelijk en bemiddelen voor 
circa 40 geldverstrekkers en verzekering-
smaatschappijen.
Henk Hermans van kantoor Bladel, hy-
pothecair planner en adviseur ‘Duurzaam 
Wonen’ gaat samen met u, uw wensen in-
ventariseren om een juiste keuze te maken 
in het uitgebreide aanbod van geldverstrek-
kers voor uw nieuwe hypotheek.

Of het nu gaat om een bestaande woning, 
project nieuwbouwwoning, een collectief 

particulier opdrachtgeverschap (CPO), of u 
bouwt uw toekomstige huis zelf, de W van 
Wonen kijkt naar de juiste voorwaarden die 
bij u passen zodat u in de toekomst zorge-
loos kunt wonen.
 
Indien u een Duurzaamheidsprofiel wenst 
te ontvangen, dan vragen wij u per mail uw 
postcode + huisnummer naar 
henk@dewvanwonen.nl te versturen. 
(dit is gratis en vrijblijvend).
 
Indien u bij ons een hypotheek afsluit dan 
ontvangt u ook een energierapport en/of 
bouwkundig rapport.
www.dewvanwonen.nl • Henk Hermans:  
tel. 06-11216678  of 085-0036633
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Gra�s 
waardebepaling

Korenveldstraat 3 Hapert
Markt 50 Eersel

T 06 - 50 26 40 19
www.rhmakelaardij.nl

Wethouder Davy Jansen is blij met de lotgenotenvereniging: “‘Saome Sterk’ is een 
fantastische club waar mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel en hun mantel-
zorgers terecht kunnen om hun verhaal te doen. Het is belangrijk dat vrijwilligers een 
initiatief als dit dragen en voortzetten. Je kunt als gemeente niet alles zelf doen, moet 
je ook niet willen. Juist projecten die vanuit de doelgroep gestart worden, zijn vaak 
een succes en dat is zeker bij ‘Saome Sterk’ het geval. 

We ondersteunen de groep door een jaarlijkse subsidie te geven en ze krijgen via 
de gemeente ondersteuning via Wél!zijn de Kempen. Ik heb al een aantal keer een 
bijeenkomst mogen bijwonen en heb kort mogen spreken bij de NAH-lezing. Een 
lezing waar dat jaar een toonaangevende neurochirurg kwam vertellen over de meest 
recente ontwikkelingen op het gebied van NAH. Het verraste me dat ze bij hun 
lezingen zulke belangrijke mensen uit de medische wereld naar Bladel krijgen! Ze 
voegen echt iets toe aan het omgaan met de aandoening en samen zorgen ze ervoor 
dat er meer bekendheid en begrip komt over Niet Aangeboren Hersenletsel, een 
ziekte die je niet altijd van buitenaf kunt zien. 

De gemeente draagt de lotgenotengroep een warm hart toe en feliciteert hen van 
harte met het 5-jarig bestaan.”

  WIST
     JE 
DAT...?

... Barbies echte naam 
Barbara Millicent Roberts 

is? ‘Barbie’ is een 
bijnaam. De pop werd 

bedacht door Ruth Handler, 
die zag dat haar dochter 
Barbara niet graag met 
babypoppen speelde. 

Barbara had ook een broer, 
die Kenneth heette.
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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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In de loop van witte donderdag druppel-
den ze Bladel binnen, lunchpakket on-
der de arm. Ze hingen wat rond op de 
markt, maakten een praatje met de vis-
boer en stelden zich op de hoogte van 
de locaties van de dranklokalen, totdat 
het tijd was zich naar café “De Kempen” 
te begeven, waar ze werden verwelkomd 
door het gemeentebestuur.

‘s Middags was er een “bonte middag” 
met optredens van de Zangeres zonder 
Naam en een accordeonduo waarvan 
de opsteller van het studentikoos-jolige 
programmaboekje de naam niet kende. 
Ze brachten eigen cabaret en voetbalden 
tegen het personeel van de secretarie. 
Afgesloten werd er op paaszaterdag met 
een “Bladel All Star Festival”. De eerste 
nacht sliepen ze bij “boer de Beyer”, de 
twee volgende in het Wapen.

Veel drank: het programma voorzag in 
een borreluurtje (“in sherry veritas”), een 
bierestafette en aan het eind van elke 
dag een vrije alcoholische uitloop. In de 
ochtenden werd er tijd uitgetrokken voor 
het “nekken van de opgelopen katers” 
(vrij naar Shakespeare, volgens het pro-
gramma).

Tussendoor voerden ze gesprekken met 
de lokale bevolking. We schrijven 1965. 
Bladel. We wisten niet goed welke kant 
het op moest met ons hier in Bladel. De 
landbouw liep tegen haar grenzen aan, 
de sigarenindustrie was op zijn retour. 

Ooit kende iedereen iedereen, inclusief 
ieders deugden en gebreken, aldus de 
burgemeester in zijn voorwoord. Maar 
als die tijd al niet voorbij wás, dan kon 
je, gegeven een verwacht jaarlijks ves-
tigingsoverschot van 5%, aan je klom-
pen aanvoelen dat die voorbij zou gáán. 
Het deed hem dan ook deugd dat het 
goedroomse Brabantse Studentengilde 
bereid was gevonden er haar jaarlijkse 
Paascongres aan te wijden, het nuttige  
met het drinken verenigend, zoals te 
doen gebruikelijk. Goed ook dat het volk 
van Bladel eens kennis kon maken met 
de studentengemeenschap want van 
hetgeen de courant ons daarover mee-
deelde, werden wij niet vrolijk.

Het eindverslag “Bladel industrialiseert”, 
dat een paar weken later op de mat viel, 
zal de burgemeester niet die beleidsuit-
gangspunten hebben gegeven waarop 
hij misschien had gehoopt. De samen-
vattingen van de geleerde inleidingen, 
van de gevoerde groepsgesprekken en 
van de forumdiscussie zijn al even jolig 
als het programma.

De studenten dachten dat het allemaal 
wel goed zou komen met Bladel, “als 
er maar gepraat wordt hè”. Met die van  
Netersel over bestuursdeelname want 
die hadden daar niks mee. Met de boe-
ren over de industrie want die hadden 
dáár niks mee. Met de jeugd over alles 
(“paternalisme en bemoedering vervan-
gen door dialoog”) en het probleem van 
de TV in het bijzonder (“kinderen niet op-
offeren aan slechte programma’s”). Met 
de geestelijkheid over geboortebeper-
king (“pildebat”). En met iedereen over 
wat iedereen wil: “vivre bien et faire peu”.

Op zondag verrijzenis en vertrek zoals ze 
waren gekomen: met de BBA.

Huig

Bladel 
industrialiseert

column

Uw administratie 
in vertrouwde handen

De Vliegert 7 l 5527HW l Hapert
Telefoon 06-53271262

www.pc55.nl goed om te weten

Politie Eersel-De 
Kempen is vorige 
week en medio 
februari op con-
trole geweest bij 
meer dan vijftig 
panden in Eersel 
die mogelijk in-

teressant zijn voor drugscriminelen. In 
samenwerking met gemeente Eersel 
ging de politie op bezoek bij bijvoor-
beeld bedrijven die niet meedoen met de 
stoppersregeling, maar wel leegstaande 
stallen of loodsen hebben. 

Leerzame middagen
De agenten gingen het gesprek aan met de 
eigenaren en vroegen naar ervaringen met 
potentiële huurders van stallen en loodsen. 
Ook gaven ze voorlichting over hoe je een 
verdachte situatie herkent. Vervolgens lie-
pen ze samen een rondje over het terrein. 
De meeste schuren of stallen stonden leeg 
of werden legitiem verhuurd, bij een andere 
stonden er nog dieren in. En zo leerden de 
agenten ook nog iets over het houden van 
dieren. Een leerzame middag voor ieder-
een dus!
 
Hier klopt iets niet
De grenzen tussen de bovenwereld en de 
criminele onderwereld vervagen. Dat noe-
men ze ‘ondermijning’. Criminelen richten 

bijvoorbeeld voor hun activiteiten bedrijven 
op, vragen vergunningen aan en huren en 
kopen panden. Dit is een probleem dat zich 
steeds dieper in de samenleving wortelt en 
niet eenvoudig op te lossen is. De politie 
heeft daarom hulp nodig van bedrijven en 
burgers. En vergis je niet: ook jij kunt hier-
mee te maken krijgen. Thuis, in de wijk, op 
het werk of bij de sportclub. Als je denkt: 
‘hier klopt iets niet’, dan is dat waarschijn-
lijk ook zo. Twijfel dan niet en meld het bij 
de politie: bel 0900-8844 of doe een mel-
ding via www.politie.nl. Zo draag je bij aan 
een veiligere samenleving.

Bijtende Bende
Zo’n pilletje om je feestvreugde te vergro-
ten lijkt misschien onschuldig, maar die pil-
len moeten ook gemaakt worden. En wat 
doen ze met de chemicaliën? Die dumpen 
ze in de bossen, en veroorzaken zo enor-
me milieuschade. Daar kun je je ogen voor 
sluiten, maar je kunt ook eens kijken wat nu 
de échte impact is van dat kleine tabletje. 
In ‘Bijtende Bende’ kun je in een virtuele 
3D-omgeving meedoen aan een interac-
tief spel, daarna weet jij precies hoe het 
zit. Begin mei dit jaar kun je deze ervaring 
hopelijk live uitproberen, maar wil je nu al 
meer weten, ga dan alvast online aan de 
slag op 

www.bijtendebende.nl

Politiecontroles 
panden buitengebieden

BERGEIJK - De eerste fase van de op-
knapbeurt van visvijvercomplex de Lis-
kes bij Bergeijk is afgerond. Het gebied 
was de afgelopen maanden vanwege 
werkzaamheden afgesloten voor pu-
bliek. Vanaf nu zijn de vijvers weer te 
bewonderen vanuit het vogelkijkhut en 
de wandelmogelijkheid om het gebied 
heen.

Rust en openheid voor vogels
De dijken en kades, die de visvijvers van el-
kaar scheiden, zijn ontdaan van opgescho-
ten boompjes en Amerikaanse vogelkers. 
Aan de oevers van de vijvers zijn de jonge 
wilgen weggehaald. “Uiteraard hebben we 
markante bomen en enkele wilgenkoepels 
laten staan om rust-, schuil- en nestplaats 
te bieden aan vogels, kleine zoogdieren 
en insecten” vertelt Joris Hurkmans van  
Natuurmonumenten. 

“Er was hard gewerkt om alle werkzaam-
heden voor 15 maart af te ronden, zodat 
vogels hier weer een rustige plek vinden in 
het broedseizoen. Door de openheid en de 
verbeterde watervoorziening hopen we dat 
soorten als de roerdomp en het woudaap-
je hier weer een broed- of foerageerplaats 
vinden. Persoonlijk kan ik niet wachten tot 
ik het karakteristieke ‘hoemp’ van de roer-

domp hier weer hoor”, vertelt Joris enthou-
siast.

Open voor bezoek
Nu de werkzaamheden zijn afgerond is het 
gebied weer open voor publiek. Alle rode 
linten en versperringen zijn weggehaald. 
De boswachter heeft wel een dringend ver-
zoek: “Kom gerust kijken en geniet van al 
het moois via de vogelkijkhut. Respecteer 
de toegangsregels die hier gelden en ga 
niet struinen over de dijken. In het broed-
seizoen kan dit vogelreservaat geen ver-
storing gebruiken.”  Wie de nieuwe aanblik 
van de Liskes wil bewonderen vanuit de 
vogelkijkhut, het uitkijkpunt is bereikbaar 
via Burgemeester Aartslaan.

Afronding herstel in het najaar
Het herstel van de visvijvers krijgt later dit 
jaar een vervolg. Dan worden de water-
huishoudkundige kunstwerken als stuwen 
en duikers vernieuwd. Zodra de stuwen en 
duikers weer naar behoren werken is het 
weer mogelijk, om net als vroeger, de wa-
tervoorziening per vijver te regelen. 

In tijden van weleer was dit belangrijk voor 
de viskweek, nu zijn de stuwen hard nodig 
om het soms schaarse water over de vij-
vers te verdelen.

Visvijvercomplex de Liskes 
weer open voor bezoek
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Steenslag 5 (Rondweg) • Bladel
Telefoon: 0497-642475

www.verhagenelektroservice.nl

WIJ ZIJN 

OPEN 
OP AFSPRAAK
SHOWROOM

U kunt bij ons 
in een rustige 

omgeving 
winkelen!

ONLINE 

Koop 
op onze 

vernieuwde 
website!

INFORMATIEF

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

Dat heb 
je goed 
gedaan!
Er zijn van die dagen dat ik aan het eind van de dag het gevoel heb dat ik alleen maar 
heb gemopperd. Op de kinderen, maar zeker ook op mezelf! Het kost me bakken 
met energie en het levert niks op… Gek eigenlijk, dat het soms zoveel gemakkelijker 
lijkt om kritiek te uiten dan complimenten te geven.

En daarin ben ik niet de enige. Ik krijg regelmatig ouders in mijn praktijk die ervan balen 
dat ze te vaak mopperen en niet meer toe lijken te komen aan het geven van een echt 
gemeend compliment. Ouders worden er vaak onzeker van en gaan daardoor (nog meer) 
aan zichzelf twijfelen. Zichzelf een compliment geven of in ieder geval minder kritisch zijn 
naar zichzelf is iets wat ze niet vaak bewust doen. 

Er is zoveel aandacht voor positief opvoeden en dat is natuurlijk heel goed, maar jouw 
positief bedoelde boodschap komt veel minder goed aan als jij je jezelf steeds vertelt dat 
jij niet goed genoeg bent!

Ik kreeg laatst een tip van iemand die een leuk boekje had gelezen over positieve aan-
dacht. Het boekje heet ‘Elke dag een emmertje vol’ en is geschreven door Monique Baard.
Het komt er, in het kort, op neer dat je de hele dag een denkbeeldig emmer bij je hebt. 
Met elk compliment dat je geeft of ontvangt gaat er een schep positieve aandacht in de 
emmer. Als je negatieve aandacht vraagt of ontvangt gaat er een schep uit je emmer. Hoe 
voller je emmer aan het eind van de dag hoe beter!

Het is leuk om hiermee aan de slag te gaan met je kind, maar misschien moet je eerst eens 
een paar dagen zelf bijhouden hoe het met jouw emmer is gesteld. En ben daarbij vooral 
positief naar jezelf. Geef jezelf een compliment en sta bewust stil bij alle dingen die jij op 
een dag heel goed doet. Hoe voller jouw emmer is hoe meer ruimte jij hebt om de emmer 
van je kind (en andere mensen om je heen) te vullen.

Zeker in deze tijd waarin we, als gezin, veel meer bij elkaar zijn is het extra belangrijk om je 
hier bewust van te zijn. Door jezelf en elkaar positieve aandacht te geven blijft de sfeer in 
huis een stuk gezelliger. Ik wens jou en je gezin elke dag een emmertje vol complimenten 
en positieve aandacht.

Drs. Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin

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

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:

Babi Pangang + Kipvleugeltjes +
4 mini loempia’s + 2 stokjes saté

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

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 15,-

TREK?
ZO

BESTELD
BESTEL ONLINE

BEZOEK ONZE BESTELSITE OP FOODTOWN.NL/BAMBOOINN
OF SCAN DE QR CODE

Bij de eerste online order
Voucher: TREK10

KORTING
10% Bij de eerste online order

Voucher: TREK10
Niet geldig in combinatie

met andere aanbiedingen.
Deze actie is geldig t/m 28-02-2021

ordering website
powered by Polygon b.v.

TREK?
ZO

BESTELD
BESTEL ONLINE

BEZOEK ONZE BESTELSITE OP FOODTOWN.NL/BAMBOOINN
OF SCAN DE QR CODE

Bij de eerste online order
Voucher: TREK10

KORTING
10% Bij de eerste online order

Voucher: TREK10
Niet geldig in combinatie

met andere aanbiedingen.
Deze actie is geldig t/m 28-02-2021

ordering website
powered by Polygon b.v.

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

PAASLEKKERS
UIT BLADEL

* Massieve en gevulde paaseitjes
* Groot assortiment paashazen en kippen
* Chocolade paas kado’s
* Raap en zoek eieren
* Bonbon paaseieren
* Slagroomtruffels
* Luikse wafels

  

Sniederslaan 27 
5531 EG   Bladel
Tel: 0497-388799
Mob: 06-20036625

* Raap en zoek eieren
* Bonbon paaseieren

* Luikse wafels

Sniederslaan 27 
5531 EG   Bladel
Tel: 0497-388799

Mindfulness en beeldende therapie 
ter ondersteuning van de 

coronacrisis en de gevolgen ervan

Herkent u dit:

 • Stress, spanning of onrust;

 • Somberheid/depressieve gevoelens; 

 • Rouwproblematiek;

 • Weinig zelfvertrouwen/energie;

 • Slaapproblemen;

 • Lichamelijke klachten stress-gerelateerd; 

 • Of bent u mantelzorger. 

De gevolgen van het coronavirus en de maatregelen ertegen op onze mentale gezond-
heid zijn groot, waaronder het verlies van een dierbare, baan of eigen onderneming, 
herstellen na het coronavirus, wegvallen van de structuur, de grote economische 
gevolgen, de angst om geïnfecteerd te raken, het verlies van sociale contacten etc. 

Pieker je veel, voel je je vaak somber of moe of heb je vaak last van lichamelijke 
klachten, vind je het moeilijk om te ontspannen en om met stress om te gaan? 
Het praten over of voelen van je ervaringen en emoties is niet eenvoudig.

Tijdens mindfulness en beeldende therapie leer je oude gewoonten die tot stress 
lijden te doorbreken. Je leert de methode toe te passen tijdens het dagelijks leven. 
Hierdoor voel je je niet meer machteloos overgeleverd aan je problemen, maar je 
ervaart meer zelfvertrouwen en kracht. Je leert anders omgaan met het verlies en 
met de gevoelens die daarbij horen. 

Het doel is niet iets moois te maken, je hoeft dan ook niet creatief te zijn.

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

Zie voor meer informatie en aanmelding op de site 

www.praktijkanitavandenbrand.com

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl
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Pasta Carpaccio
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 300 gr farfalle (vlinder) pasta
o 200 gr verse pesto
o 75 ml kookroom
o 85 gr rucola (zakje)
o 400 gr cherry tomaatjes
o 2 tl arrabiata kruiden *
o 2 pakje carpaccio (200 gr)
o Parmezaan vlokken
o 40 gr pijnboompitjes

*of neem chilie-flakes en 
Italiaanse kruiden.

Rooster de pijnboompitjes goudbruin
in een droge koekenpan. Bereid de
pasta zoals op de verpakking staat
beschreven. Haal voor het afgieten
een klein kopje pastavocht eruit. Dit
gebruik je nog voor de saus.

Roer de pesto, kookroom en het
kopje vocht door de afgegoten pasta.

Wanneer het water opstaat om de
pasta te koken, kan je (de borden)
alvast voorbereiden om alles snel en
warm op tafel te krijgen. Halveer
ondertussen ook de cherry tomaten.

Leg op elk bord een handje rucola,
hierop komt de pasta pesto. Bestrooi
deze met wat arrabiata kruiden.

Leg de helft, (50 gram) 1 folie, van
een pakje carpaccio op de helft van
de pasta. Beleg met (10) halve cherry
tomaatjes. Strooi er als laatste de
pijnboompitjes en Parmezaanse kaas
vlokken over.

Aanvallen maar…..

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 10 min Klaar in: 20  min

(vlinder) pasta

tomaatjes

2 pakje carpaccio (200 gr)

Carpaccio vlees vind ik heerlijk, dus toen ik 
weer eens dacht ‘wat eten we vandaag?’ 
en een foto van pasta met carpaccio 
tegenkwam was mijn keuze snel gemaakt.

Vorige week kwam ik erachter dat er 
tegenwoordig zelfs speciale carpaccio 
restaurants zijn….. hier in Brabant. Na het even gegoogled te hebben zag ik dat op de 
menukaart toch vooral veel verschillende soorten carpaccio staan. Carpaccio hoeft 
natuurlijk helemaal niet van rundvlees te zijn; eend, vis of groenten lenen zich er ook prima 
voor. Maar voor mij persoonlijk toch een beetje teleurstellend omdat ik dan op zoek ben
naar iets origineels met carpaccio. Zoal bv. de sushi-carpacciorol die ik een paar jaar
geleden op een foodtruck festival at. Ook Lekker

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

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   verkopen 
NU   ook   los   
sanitair!

Kerkstraat 12 hapert - 0497 846 816 Sanitairdekempen.nl
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Collecte Amnesty International 
volledig online 14 t/m 20 maart

Geef om vrijheid
Mensenrechtenorganisatie Amnesty International 
houdt in 2021 voor de negentiende keer haar landelijke 
collecte. Dit jaar is de collecte vanwege het corona-
virus volledig online. 

De organisatie hoopt dat mensen ook royaal giften 
zullen doen in de digitale collectebus die haar collec-
tanten zullen aanbieden. 

U kunt ook een gift doen in de digitale collectebus via 
de QR code die hiernaast staat afgebeeld.

Bij voorbaat dank!

Op woensdag 31 maart van 19.30 tot 
21.00 uur organiseren de Kempenge-
meenten Bergeijk, Bladel, Eersel en 
Reusel-De Mierden De Gezonde Kem-
pen Bingo Show. 

Tijdens deze online bingo en quiz kun je je 
muzikale kennis testen én meer horen over 
gezond leven in de Kempen. 

Daarnaast maak je kans op leuke prijzen 
van de gemeenten en lokale ondernemers. 
Quizmaster Ron zal er voor zorgen dat het 
zeker geen saaie boel wordt!

Meedoen of meer weten? 
De show is te volgen via een livestream 
en meedoen kan gewoon via WhatsApp. 
Op www.reuseldemierden.nl/nieuws vind 
je de aanmeldlink. Na aanmelding krijgt u 
meer informatie. Neem voor meer informa-
tie contact op met kempischpreventieak-
koord@kempengemeenten.nl. 

De Gezonde Kempen Bingo Show is 
onderdeel van de activiteiten vanuit het 
Kempisch Preventieakkoord.

REUSEL - Van 27 tot en met 31 maart 
vindt er een militaire oefening plaats in 
onze gemeente. Dit is onderdeel van de 
opleiding voor militairen van de Konink-
lijke Landmacht. Het doorgaand verkeer 
wordt hierbij niet gehinderd.

Mocht er door de oefening schade ont-
staan, kunt u dit (onder vermelding van 
kenteken van het voertuig, datum, tijd, 
plaats en soort schade) melden aan: Sec-
tie Claims van het Ministerie van Defensie, 
Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. Tel. 030-
2180420 of email: jdvclaims@mindef.nl

Militaire oefening van 27 tot en met 31 maart
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Wij komen graag bij u langs om onze 
bedrijfskleding te presenteren!

Officieel dealer van o.a. :

Onze 500m² showroom is geopend op afspraak!

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359
SLAAPCOMFORT

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

En meer dan 40 jaar ervaring, dat telt!

Ook voor 
VOUWGORDIJNEN

Gratis gemeten 
en geplaatst

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

Turnhoutseweg 14 • Reusel
Telefoon 0497-64 17 98

info@cashencarrytextiel.nl 
www.cashencarrytextiel.nl

WIJ ZIJN OPEN OP AFSPRAAK!
Wij ontvangen u graag in onze winkel om samen de mogelijkheden te bekijken.

Bel voor een afspraak naar 0497-641798

LOKAAL

HAPERT - Op 17 
maart 1961 begon 
Jan Snelders zijn 
handboogavontuur 
bij OBK (Oefening 
Baart Kunst) in Ha-
pert. Clublocatie 
in 1961 was achter 
Café Kerkzicht van 
Harry Klaassen. Jan 
begon op een leeftijd 

van 28 jaar aan een lange schietcarrière.

Nu 60 jaar later is Jan nog steeds van de 
partij, ondanks de lastige coronatijd. Die 
Jan toch een beetje voorzichtig maakte in 
de omgang met medeleden. De laatste tijd, 
op clubdagen, kon hij niet komen vanwege 
de opgelegde beperkingen. Ondanks alles 
is Jan nog steeds een handboogschutter in 
hart en nieren.

Jan, die door de jaren heen veel betekend 
heeft voor de club, was actief in zowel het 
schieten als bouwen van de clublocatie en 
bestuur. Wat nodig was, gezien deze club 
al een keer of 3 verplaatst is en uiteindelijk 
op de huidige locatie op de Burgemees-
ter van Woenseldreef 19 in Hapert beland 
is.  Nu al weer 20 jaar geleden. Hier had-
den wij als club nooit gezeten als Jan niet 
de helderheid van zaken had gehad om 
mondelinge afspraken met grondeigenaar 
toch nog even op papier te zetten. Hoe 
klein het papiertje ook was, dit papiertje 
gaf de doorslag, fi nancieel, om weer op te 
kunnen starten en het afkoopbedrag met 
een 0 te kunnen verhogen van 8 naar 80 
gulden. Deze wakkere zet was letterlijk 
goud waard. Dit alles weer goed besteed 
en met verenigde krachten (letterlijk) werd 
een nieuwe Doel opgebouwd. Hier was Jan 
natuurlijk ook niet weg te slaan en regelde 
zo het een en het ander, zodat de bouw ge-
staag door ging.

Een club zoals OBK had natuurlijk niet een 
portefeuille die klonk als een (kerk)klok, 
maar door tweedehands spullen te verza-
melen en te vragen, kwamen ze een heel 

eind. Dit was Jan zijn sterkste kant en het 
kwam ons zeer goed van pas. Zijn motto 
was: ‘nee heb je, ja kunde krijgen’. Twee-
dehands stenen kwamen van ver, span-
ten en plafond werden verzameld en zo 
konden we aan de gang. Door deze inzet 
kwam er een doel waar vele verenigingen  
jaloers op zijn, gezien de mogelijkheden 
van deze schietaccommodatie. 

Dit heeft geleid tot leuke resultaten in de 
vereniging die nooit gehaald zouden zijn als 
de wil en bereidheid om een vereniging op 
handen te dragen er niet zou zijn geweest. 
Bijvoorbeeld, als zestal op Nederlandse 
kampioenschappen 25 meter een pijl Ere-
divisie viel OBK vele malen in de prijzen. 
Individueel: 6x offi  cieel Nederland kampi-
oen waaronder 2x 25meter 1 pijl, 4x veld 
en jachtronde. Individueel: 1x Europees re-
cord 3D maximale puntenscore en offi  cieel 
een jeugdlid in het Nederlands team. 

Verder zijn er van buitenaf leden bijgeko-
men die internationaal zeer goed mee kon-
den komen en nu van zijn hobby al weer 
jaren zijn werk heeft gemaakt. Dit bracht 
nog meer kennis in huis. Kennis die nodig 
is om vooruit te kunnen in een sport die 
internationaal door Nederland zeer goed 
gespeeld wordt. Toen Jan begon was het 
cafésport nu is en wordt het professioneel 
en recreatief beoefend op het sportpark 
De Lemelvelden in Hapert. Dit dankzij de 
inzet van de leden van OBK, waar Jan al 
60 jaar deel van uit maakt. De gedreven in-
zet van Jan bestaat nog steeds in de club. 
Dit natuurlijk overgenomen door de iets 
jongere generatie, die graag werkt aan de 
verbetering van doel en bijbehorende 90 
meterbaan. Om internationaal wedstrijden 
te kunnen organiseren en OBK Hapert te 
kunnen tillen naar een niveau waar ze thuis 
horen. Gezien de leden actief zijn ver over 
de landsgrenzen willen we Hapert ook op 
de kaart zetten als wedstijdorganisator.

Jan, bedankt voor 60 jaar lidmaatschap, in-
zet en gezellige uren ‘auwehoeren’ namens 
alle leden van OBK Hapert!

60-jarig lidmaatschap Jan Snelders bij OBK

BLADEL-REUSEL-DE MIERDEN - Heb 
je vragen over het invullen van de belas-
tingaangifte? Wil je weten wat er veran-
derd is ten opzichte van vorig jaar?

Online informatiemomenten
Samen met Cordaad Welzijn biedt Biblio-
theek de Kempen twee gratis online infor-
matiebijeenkomsten ter ondersteuning van 
de digitale aangifte voor 2020. Er wordt 
aandacht besteed aan het digitaal invullen 
van de Aangifte Inkomstenbelasting. Daar-
naast wordt er door een belastingexpert 
ook inhoudelijk ingegaan op de verschillen 
van 2020 ten opzichte van 2019 en ver-
schillende aftrekposten. Het is mogelijk om 
vooraf ook een specifi eke vraag in te die-
nen bij aanmelding. Deze vraag zal dan al-
gemeen en anoniem beantwoord worden. 

De informatiemomenten vinden plaats op 
dinsdag 23 maart, van 11.30 tot 12.30 uur, 
en op dinsdag 13 april, van 19.00 tot 20.00 
uur. Meld je vooraf aan via de website van 
de Bibliotheek: www.bibliotheekdekem-
pen.nl/belastingaangifte. De bijeenkomst 
vindt plaats via Zoom. Voor dit online plat-
form is in principe geen installatie nodig en 
werkt via uw webbrowser. Een voorwaarde 
voor deze online bijeenkomst is een goed 
werkende internetverbinding. Bij aanmel-
ding ontvang je een instructie rondom het 
gebruik van Zoom. 

Ben je nog niet bekend met online bijeen-
komsten? Volg dan online digihulp van 

Bibliotheek de Kempen en krijg alle uitleg 
van een van onze medewerkers.

Gebruik maken van faciliteiten
Voor mensen die zelf aangifte willen doen, 
maar geen computer tot hun beschikking 
hebben, bieden de bibliotheekvestigingen 
Bladel en Reusel beveiligd computer- en 
internetgebruik. De computerfaciliteiten 
zijn gratis en voor iedereen, ook als je geen 
lid van de Bibliotheek bent. Hiervoor moet 
u in verband met coronamaatregelen een 
tijdsslot reserveren. Stuur een e-mail naar 
bladel@bibliotheekdekempen.nl of bel op 
werkdagen tussen 10.00 en 15.00 uur naar 
085-7733290.

Persoonlijke hulp
Heeft u behoefte aan persoonlijke hulp bij 
het invullen van de aangifte? Kijk dan op 
de website voor de Bibliotheek waar in 
gemeente Bladel en Reusel-de Mierden u 
meer hulp kunt krijgen: 

www.bibliotheekdekempen.nl/
belastingaangifte

De Bibliotheek biedt hulp bij belastingaangifte
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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 
filmpje), alle spelregels en de te winnen 
prijzen vind je op 

www.tuinderijhetgroenegoud.nl

Vogelverschrikkerwedstrijd 
voor de educatieve zelfoogst-
tuinderij Het Groene Goud

Om ons team te versterken is Saunabouw WILTON 
met spoed op zoek naar een flexibele en gemotiveerde

Machinaal houtbewerker
Monteur sauna’s
Vakantiekrachten

De werkzaamheden bestaan uit 
het bouwen van sauna- en infraroodcabines in onze werkplaats.

Bent u geïnteresseerd voor de functie? 
Stuur uw sollicitatie naar info@sauna-nederland.nl of

Postelweg 25, 5531 MV Bladel. 

Voor meer informatie belt u naar 0497-369657 / 06-53430602

Saunabouw WILTON

Lokale 
meetkasten
Sinds 2018 meten 
betrokken inwo-
ners samen met 
gemeente Eersel, 
burgercoöperatie 
AiREAS en de GGD 

de lucht en het geluid in onze eigen om-
geving. Onder de noemer Meetnet Eersel, 
of AiREAS Eersel, hangen op verschillende 
locaties in de dorpskernen in totaal negen 
meetkasten. Deze meten zowel de hoe-
veelheid fijnstof in de lucht als de geluids-
belasting en sturen deze informatie door. 
Zo krijgen we meer inzicht in de luchtkwali-
teit en het omgevingsgeluid. Er rijden trou-
wens ook acht ‘snuffelfietsen’ door het ge-
bied, die zo ook op verschillende plekken 
de luchtkwaliteit over de dag meten.
 
Regionaal meten
Naast het lokale Meetnet Eersel wordt in 
2021 ook een Regionaal Meetnet in Zuid-
oost-Brabant ontwikkeld. In gemeente 
Eersel zal hiervoor deze maand een meet-
kast van TNO worden geplaatst aan de 
Zandoerleseweg in Knegsel. Naast de in-
vloed van intensieve veehouderij kan deze 
kast ook de uitstoot van fijnstof meten. 
Ultrafijnstof, dat onder andere afkomstig 
is van vliegtuigen, wordt gemeten in een 
meetkast nabij het terrein van Eindhoven 
Airport. De betrokkenen bij Meetnet Eersel 

zijn bezig om te zorgen dat ook de metin-
gen van het Regionaal Meetnet te zien zijn 
in het nieuwe dashboard. 
 
Het vernieuwd dashboard
De enorme hoeveelheid data die de meet-
kasten doorsturen, worden verzameld, ver-
werkt en inzichtelijk gemaakt in grafieken 
en op de kaart. Vervolgens kun je ze online 
bekijken op www.eersel.nl/meetnet. On-
langs is het dashboard van Meetnet Eersel 
compleet vernieuwd waardoor de metin-
gen nog veel overzichtelijker en ‘realtime’ 
(hier en nu) naast elkaar worden weerge-
geven.
 
Doe mee in de klankbordgroep
We hebben een vacature in de analyse-
werkgroep van de klankbordgroep van 
Meetnet Eersel. Deze groep komt iedere 
twee maanden bij elkaar om afspraken 
te maken over de voortgang van Meetnet  
Eersel, metingen te delen en elkaar bij de 
les te houden. Tussentijds houden ze el-
kaar op de hoogte van de laatste ontwik-
kelingen. Naast betrokken inwoners ma-
ken gemeente Eersel, de GGD, coöperatie  
AiREAS en de leveranciers van de senso-
ren en dashboards deel uit van de klank-
bordgroep. 

Wil je lid worden, stuur dan een email naar 
voorzitter Cees Beemer: cees.beemer@
outlook.com.

Inzicht in lucht en geluid: 
kijk en doe mee 
met Meetnet Eersel
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Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

Het bedrijf
Pantex Holland is een gezond familiebedrijf gevestigd in Hapert met ca. 30 medewerkers.  
Wij exporteren een breed assortiment gezondheidsproducten voor dieren, bestaande uit o.a. 
geneesmiddelen, voedingssupplementen en natural healthcare producten. Deze producten 
zijn voornamelijk bestemd voor de intensieve veehouderij in meer dan 50 landen in Europa, 
Azië, Midden-Oosten, Afrika en Latijns-Amerika. Daarnaast etiketteren en verpakken we 
geneesmiddelen als loonfabrikant voor diverse farmaceutische productiebedrijven. 

Wegens uitbreiding zijn wij per direct op zoek naar: 

MAGAZIJNMEDEWERK(ST)ER (36 UUR)
Taken en verantwoordelijkheden
• Verzamelen en klaarzetten van uitgaande orders (pallets en pakketten)
• Ontvangen van inkomende goederen
• Klaarzetten van goederen en verpakkingsmaterialen voor de productie
• Verwerken van voorraden in het ERP systeem
• Algemeen magazijnwerk 

Profiel
•  Een fitte en gedreven teamspeler die weet van aanpakken en goed zelfstandig kan werken
• Ervaring met een stapelaar en/of heftruck is een pre 
• Flexibel, betrouwbaar en stressbestendig
• Goede beheersing van de Nederlandse taal in woord en geschrift, Engels is een pre

Aanbod
• Een leuke functie binnen een enthousiast team
• Interne GMP training om te voldoen aan de kwaliteitseisen
• Goede werksfeer en een actieve personeelsvereniging 
• Aantrekkelijke primaire en secundaire arbeidsvoorwaarden 
• Een aanstelling met uitzicht op een vast dienstverband
• Een werkweek van 36 uur 

Informatie
Verdere informatie over Pantex Holland is te vinden op onze website: www.pantex.net. 
Voor vragen kun je contact opnemen met Lotte Waalen, tel: 0497-530680/06-18201762.

Sollicitatie
Ben je geïnteresseerd in deze leuke functie, stuur dan je motivatie met cv naar  
Pantex Holland t.a.v. Lotte Waalen, e-mail: l.waalen@pantex.net.

Pantex Holland | Hapert (NL) | LinkedIn: Pantex Holland B.V. | 0497-530680 |  
www.pantex.net

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Gemeente Eersel 
heeft een nieuwe, 
volledig elektrische, 
kar aangeschaft. 
We gebruiken deze 
elektrokar om 
zwerfafval op te ha-
len en afvalbakken 

leeg te maken in de hele gemeente. Dat 
deden we al een aantal jaar, maar de oude 
kar, die was aangeschaft voor een afval-
proef op de Molenakkers, was helemaal 
op. Wethouder Eric Beex is zeer positief 
over de aanschaf: “Omdat de kar volledig 
elektrisch is gaan we op een duurzame 
manier voor een schonere gemeente.”

Heb jij hem al gespot?
Onze medewerker buitendienst Martijn 
rijdt regelmatig de hele gemeente rond in 
zijn bolide om afvalbakken te legen en om 
zwerfafval op te ruimen. Hij is ontzettend 
trots op zijn werk en kan het zeer waarde-
ren als je even naar hem zwaait, en uiter-
aard ook als je je afval rechtstreeks in de 
vuilnisbak gooit! 

Wethouder Steven Kraaijeveld sluit zich 
hier volledig bij aan: “Ik vind een schone 
gemeente zeer belangrijk en daar zijn we 
samen verantwoordelijk voor. Dat we dat 
nu realiseren op deze toekomstbestendige 
manier is voor mij de kers op de taart.”

Eersel gaat voor schoon
TILBURG - 
Op Wereld-
w a t e r d a g , 
maandag 22 
maart 2021, 
zendt Wa-
terschap De 
Dommel via 

Facebook-live een online rondleiding uit 
over de rioolwaterzuivering van Tilburg. 
De Energiefabriek op dit terrein krijgt in 
deze uitzending de meeste aandacht. 
Deze installatie wint energie en grond-
stoff en uit het slib dat vrijkomt bij het 
zuiveringsproces.

Rioolwaterzuivering Tilburg zuivert het 

rioolwater van inwoners en bedrijven uit 
Tilburg, Udenhout, Berkel-Enschot en 
Biezenmortel. Tijdens de online rondleiding 
laat het waterschap zien wat er allemaal 
moet gebeuren om het vieze rioolwater 
schoon genoeg te maken, zodat het via 
de rivier de Zandleij weer teruggegeven 
kan worden aan de natuur. Daarna worden 
de kijkers meegenomen naar de Energie-
fabriek.

Wereldwaterdag en de Energiefabriek
Wereldwaterdag staat dit jaar in het teken 
van de waarde van het water. Op het terrein 
van de rioolwaterzuivering Tilburg staat 
sinds 2017 de Energiefabriek. Slib van alle 
locaties van Waterschap De Dommel wordt 
hier vergist. Hierbij wordt biogas gevormd. 
Een warmtekrachtinstallatie wekt met dit 
biogas energie op. De zuivering werkt nu 
energieneutraal. Het overschot aan biogas 
wordt geleverd aan buurman Attero die het 
omzet naar aardgaskwaliteit.

Aanmelden is niet nodig!
De online rondleiding start om 16.00 uur en 
duurt tot uiterlijk 17.30 uur. Aanmelden is 
niet nodig. De rondleiding wordt live uitge-
zonden via de Facebookpagina van Water-
schap De Dommel. Ook is het mogelijk om 
live vragen te stellen via de chatfunctie van 
de livestream.

Online rondleiding riool-
waterzuivering Tilburg 
met Energiefabriek
Op Wereldwaterdag, maandag 22 maart
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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!

Op Weg

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

CITROEN C1, 5 DRS, AIRCO ZWART 2013 5450,00
DAIHATSU TERIOS 1.5 RWD, AIRCO ZWART 2008 7250,00
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2650,00
KIA PICANTO 1.0I, 5 DRS, AIRCO GRIJS 2006 1750,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 POA
OPEL COMBO 1.3 CDI, VAN WIT 2010 POA
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC GRIJS 2010 POA                  
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI ZILVER 2004 1750,00 
TOYOTA COROLLA VERSO VAN 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA YARIS 1.3I, 5 DRS GRIJS 2005 POA

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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!
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Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

Bent u het rijden naar uw (merk)dealer 
vanwege de afstand beu aan het geraken? 

Zoekt u een betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis?

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

Wij voeren het onderhoud aan uw auto vakkundig 
en betaalbaar voor u uit! Mét behoud van 
fabrieksgaranti e! Ook voor uw leaseauto.

Kijk voor meer info op www.garagehuijbregts.nl 
of loop eens geheel vrijblijvend (wel corona-proof) 

bij ons binnen.

www.garagehuijbregts.nl

Industrieweg 17 • Hapert • Tel. 0497-382935  •  www.autogoossens.nl  •  www.goossensprivatelease.nl

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

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

Km-stand : 2.863 KM
Bouwjaar : 2020

Aantal deuren : 5
Brandstof : Benzine

Toyota Aygo 1.0 VVT X-Joy

Nu tijdelijk 

€ 13.250,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 240,- per maand!*

(LEASE) AUTO VAN DE WEEK(LEASE) AUTO VAN DE WEEK
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Het Stichtingsbestuur van Den Herd en het college van 
burgemeester en wethouders zijn enthousiast over 
voorlopig ontwerp van het nieuwe gemeenschapshuis 
aan de Markt van architectenbureau GROUP A.

Onlangs heeft architect Maarten van Bremen van 
architectenbureau GROUP A het voorlopig ontwerp 
gepresenteerd van een nieuw gemeenschapshuis aan 
de Markt in Bladel. Dit voorlopig ontwerp is tot stand 
gekomen na intensief overleg met Den Herd, de 
gemeente en de toekomstige gebruikers van het 
gemeenschapshuis aan de Markt. 

Het college van burgemeester en wethouders en het 
bestuur van Den Herd zijn zeer tevreden over het 
voorlopig ontwerp omdat GROUP A er in is geslaagd 
om niet alleen alle gewenste functies een plek te geven 
in de voormalige Rabobank maar het gebouw ook zeer 
‘uitnodigend’ te maken. Dit was een uitdrukkelijke 
voorwaarde van zowel Den Herd als de gemeente. 

Het college van burgemeester en wethouders denkt dat 
met dit ontwerp ook een belangrijke stap gezet wordt 
in de beoogde kwaliteitsimpuls voor het centrum van 
Bladel, zoals is vastgesteld in de Centrumvisie in 2018. 
In juli van dit jaar besluit de gemeenteraad, op voorstel 

van het college, of voor realisatie van het 
gemeenschapshuis aan de Markt ook de benodigde 
gelden beschikbaar worden gesteld.

Het voorlopig ontwerp wordt medio april besproken 
met de omwonenden en bedrijven in de directe 
omgeving van het nieuwe gemeenschapshuis. Met de 
beoogde gebruikers wordt het voorlopig ontwerp 
verder uitgewerkt tot een definitief ontwerp waarna het 
kan worden aanbesteed. 

Het bestuur van Den Herd en het college hopen alle 
voorbereidingen, inclusief de planprocedure en 
inspraak, rond de zomer te hebben afgerond waarna 
de aannemerselectie kan worden opgestart. In de eerste 
helft van 2022 kan dan worden gestart met de  
(ver)bouw die naar verwachting één jaar gaat duren.

Voorlopig ontwerp Gemeenschapshuis aan de Markt in voormalige 
Rabobank Bladel

Een gezonde Kempen, dat doen we samen! Online bijeenkomsten 
over het Kempisch Preventieakkoord 
Lekker in uw vel zitten, gezond eten, sportief bezig zijn… 
We weten allemaal dat het belangrijk is. Door hierin 
samen op te trekken kan dit makkelijker en leuker 
gemaakt worden voor elkaar. Zeker als u hierbij een 
steuntje in de rug krijgt vanuit de directe omgeving. Want 
ook als kinderopvangorganisatie, werkgever of winkelier 
kunt u mensen helpen om gezonde keuzes te maken. 
Met het Kempisch Preventieakkoord willen de 
Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De 
Mierden de bestaande activiteiten op het gebied van 
gezondheid verbinden en versterken. Nieuwe ideeën en 
samenwerkingspartners zijn hierbij van harte welkom. 
Daarom worden er de komende maand twee online 
bijeenkomsten georganiseerd.

Meedenken op de online bijeenkomst op 22 maart  
Op maandag 22 maart van 16.00 tot 17.30 uur 
organiseren de Kempengemeenten een online 
bijeenkomst voor iedereen die mee wil denken over 
het Kempisch Preventieakkoord. Bent u zelf werkzaam 
op het gebied van gezondheid en welzijn en ziet u 
volop nieuwe mogelijkheden? Of bent u een betrokken 
ondernemer of creatieve inwoner met gewoon een goed 
idee om de Kempen gezonder te maken? Het Nationaal 
Preventieakkoord (www.rijksoverheid.nl/onderwerpen/
gezondheid-en-preventie/nationaal-preventieakkoord) 
biedt ook inspiratie voor de Kempen. Wat dacht u 
bijvoorbeeld van het verdubbelen van het aanbod op het 
gebied van sport en beweging vanuit peuterspeelzalen? 
En kunt u als werkgever bijdragen aan de ambitie 
om het overgewicht met 40% te verminderen door 
medewerkers te stimuleren op de fiets naar het werk 
te komen? Tijdens de bijeenkomst onderzoeken we 
samen waar nieuwe kansen liggen voor preventie. Is er 
voldoende aanbod voor de verschillende levensfasen? 

Wordt er voldoende aangesloten bij belangrijke 
levensgebeurtenissen die van invloed zijn op onze 
gezondheid en ons gedrag? De uitkomsten gebruiken 
we voor het ontwikkelen van een conceptakkoord dat 
we in april via een online consultatieronde voorleggen 
aan betrokkenen en inwoners.

Wilt u meedoen aan de bijeenkomst op 22 maart?
Meld u direct aan via https://bit.ly/2NhNajh.  
Bij vragen kunt u contact opnemen via: 
kempischpreventieakkoord@kempengemeenten.nl. 

Meedoen met De Gezonde Kempen Bingo-show op 
31 maart
Op woensdag 31 maart van 19.30 tot 21.00 uur 
organiseren de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel 
en Reusel-De Mierden een online muziekbingo met quiz. 
Inwoners kunnen hun muzikale kennis testen, horen meer 
over gezond leven in de Kempen en maken kans op leuke 
prijsjes die beschikbaar worden gesteld door de 
gemeenten en lokale ondernemers. Lachen 
is gezond, dus quizmaster Ron zal er zeker 
voor zorgen dat het geen saaie boel 
wordt. De show is eenvoudig te volgen via 
een livestream en meedoen kan gewoon 
via WhatsApp. Na aanmelding krijgt u 
meer informatie hierover.

De muzikale bingo maakt deel uit van een 
serie activiteiten in het kader van het 
Kempisch Preventieakkoord die de 
komende maanden worden uitgevoerd. 
Doel van het Kempisch Preventieakkoord  
is nog beter samen te werken aan 
gezondheid in de Kempen. 

Wilt u meedoen aan De Gezonde Kempen Bingo-
show?
Meld u dan aan via https://bit.ly/2OYxxhq.  
Bij vragen kunt u contact opnemen via: 
kempischpreventieakkoord@kempengemeenten.nl. 

Wat is het Kempisch Preventieakkoord?
In de Kempische gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en 
Reusel-De Mierden gebeurt al veel op het gebied van 
gezondheid en preventie. Denk aan programma’s en 
projecten als Kansrijke Start, #Kempenbranie, het Sport- 
en beweegakkoord en Eén tegen Eenzaamheid. Maar er 
liggen nog veel kansen om dit te verbinden en te 
versterken.  Dat is het doel van het Kempisch 
Preventieakkoord dat de Kempische gemeenten de 
komende maanden samen op willen gaan stellen. Door 
middel van deze online bijeenkomsten nodigen de 
gemeenten partners en inwoners uit om mee te denken 
over en bij te dragen aan het akkoord.

Woensdag 31 maart 2021
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Openbare besluiten uit vergadering 
burgemeester en wethouders

Veel ondernemers hebben financiële problemen 
door de coronacrisis. Hierdoor kunnen zij 
kwetsbaarder zijn voor criminelen die de 
onderneming willen gebruiken als criminele 
ontmoetingsplaats of als investering om geld wit te 
wassen. Het ministerie van Justitie en Veiligheid is 
daarom samen met VNO-NCW/MKB-Nederland, 
diverse brancheorganisaties en het Centrum voor 
Criminaliteitspreventie en Veiligheid (het CCV) de 
campagne ‘Blijf Alert’ gestart. De 
bewustwordingscampagne waarschuwt 
ondernemers voor de gevaren van deze 
zogenaamde ‘hulp’.

Bedenk: u kunt maar één keer nee zeggen
Criminelen bieden ondernemers in nood een 
‘reddingsplan’ met snel contant geld. Dit lijkt 
aantrekkelijk, maar u loopt een groot risico als er 
vervolgens illegale activiteiten bij u plaatsvinden. De 
contante geldstromen maken het namelijk mogelijk 
om geld wit te wassen en bijvoorbeeld drugshandel 
of illegaal gokken te faciliteren. Op dat moment 
kunt u als ondernemer strafrechtelijk aansprakelijk 
worden gesteld en kan uw pand worden gesloten. 
Ook deinzen criminelen niet terug voor bedreiging 
en geweld. Eenmaal in de greep van een crimineel, 
is het lastig hier weer uit te komen.

Steun
De economische en maatschappelijke gevolgen van 
het coronavirus zijn in Nederland voor iedereen 
voelbaar. Daarom is er een steun- en herstelpakket 
met tijdelijke financiële regelingen. Hiermee helpt de 
Rijksoverheid grote en kleine (zelfstandig) 
ondernemers. Hulp kan ook komen via een 
geldverstrekker, een familielid of een andere 
bonafide investeerder.

Verder bieden VNO-NCW/MKB-Nederland en de 
Kamer van Koophandel (KVK) veel informatie voor 
ondernemers. En bent u lid van een 
branchevereniging? Hun regiomanagers en 
adviseurs staan voor u klaar om u verder te helpen.

Vertrouwt u het niet? Kom in actie!
Bent u benaderd door investeerders die u niet 
vertrouwd of waar u uw twijfels bij hebt? Of kent u 
iemand in uw omgeving die is benaderd? Denk 
twee keer na bij verdachte situaties en ga in gesprek 
over welke actie u kunt ondernemen.

Neem contact op met uw financieel adviseur en 
check of de investeerder goede bedoelingen heeft. 
Meld foute investeerders bij de politie. Bel met 
0900 8844 of neem contact op met je eigen 
wijkagent. Melden kan ook anoniem via het 
formulier op www.meldmisdaadanoniem.nl of 
telefonisch: 0800 7000.

Het CCV: ‘Laat je niet redden door criminelen’
Omroep West besteedde eerder in november 
aandacht aan criminelen die een slaatje proberen te 
slaan uit de coronacrisis en interviewde CCV-
adviseur Michael de Man. In dit interview vertelt hij 
meer over de werkwijze van de criminelen. 

De Man: “Voordat je het door hebt, zit je als 
ondernemer of vereniging in de tang van criminele 
organisaties. Deze organisaties gaan zeer 
professioneel te werk en zijn op zoek naar 
ondernemers die als stromannen kunnen dienen om 
crimineel geld wit te wassen. Door hen financieel te 
ondersteunen, kopen criminelen zich in met alle 
gevolgen van dien.”

Over het CCV
Het Centrum voor Criminaliteitspreventie en 
Veiligheid (CCV) is een onafhankelijke stichting die 
helpt veiligheidsproblemen in kaart te brengen en 
op te lossen. Ze maken veiligheidsbeleid effectief en 
uitvoerbaar. Daarvoor bieden ze kennis, 
instrumenten, keurmerken, voorlichtingsmateriaal 
en advies op maat gericht op veilig wonen, veilig 
werken en veilig leven. Preventie is daarbij steeds het 
uitgangspunt.

Met circa 75 CCV’ers werken ze samen met andere 
veiligheidsprofessionals, overheden, bedrijven en 
maatschappelijke organisaties aan een veilig en 
leefbaar Nederland.

Blijf alert voor criminelen die ‘hulp’ aanbieden

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 2 maart 2021 de volgende besluiten 
genomen:

Financiële kaderstelling perspectiefnota 2021 
en begroting 2022
Ingestemd met het ontwerpraadsvoorstel. 

Het nemen van besluiten ter voorziening in 
diverse rechtbankuitspraken over het beroep 
tegen de besluiten over het intrekken van 
omgevingsvergunningen
Kennisgenomen van de rechtbankuitspraken. Tegen 
een rechtbankuitspraak een hoger beroep instellen. 
Alsnog overgaan tot het nemen van een nieuw besluit 
op het bezwaarschrift ter uitvoering van deze 
rechtbankuitspraak ten aanzien van de genoemde 
adressen. 

Ook een gratis veldje met 
biologische bloembollen?
Gaat u voor biologische bloembollen in uw gemeente, 
school of groenproject? Maak dan kans op een gratis 
begeleidingstraject voor het aanplanten van biologische 
bloembollen in de provincie Noord-Brabant.

Velt realiseert samen met de provincie Noord-Brabant 
15 gratis biobollenveldjes om biodiversiteit en 
duurzaamheid te bevorderen. Biologische bloembollen 
zijn het vuurwerk van de lente. Ze zijn prachtig, kleurrijk 
en geteeld met respect voor het milieu, de mens en de 
bestuivende insecten.

Bent u geïnteresseerd in een veldje met wel 1300 
biologische bloembollen? Heeft u minimaal 150 à 200 
m² ruimte beschikbaar in uw gemeente, wijk of op het 
schoolplein? Met veel licht en vruchtbare grond? En 
heeft u vrijwilligers die mee kunnen helpen bollen aan te 
planten en te onderhouden?

Laat het dan weten en schrijf u in voor 30 april 2021. 
Midden mei krijgt u van Velt te horen of uw veldje 
geselecteerd is voor het begeleidingstraject. Bent u niet 
geselecteerd? Niet getreurd, ook dan krijgt u van Velt 
een mooie korting voor de aanschaf van biologische 
bloembollen.

Inschrijven en meer informatie: 
www.velt.nu/nieuws/ook-een-gratis-veldje-met-
biologische-bloembollen. 

Militaire oefening
Van 27 t/m 31 maart 2021 is er een militaire oefening 
gepland binnen de gemeente Bladel. De oefening wordt 
gehouden in het kader van training voor militairen van 
de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in 
dat de militairen ongezien gaan observeren van een 
doel. Men zal hierbij doorgaand verkeer niet hinderen.
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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
4. Aanpassing drempel, De Lei Netersel week 12-2021 t/m week 14-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)
5. Aanleg voetpad, Heuvelseweg Hoogeloon t/m week 14 2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)
6. Verkeersmaatregelen, Dorpsstraat Casteren week 14-2021 t/m week 23-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard) 

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

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
•      Schouwberg 1, intrekken van de vigerende 

omgevingsvergunning OBM, datum besluit: 
04-03-2021.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Het Bosch 4, omgevingsvergunning beperkte 

milieutoets voor het wijzigen in dieraantallen/
diersoorten;

•      Jacques Perklaan 41, verplaatsen van de poort;
•      Markt 30, vervangen van handelsreclame en het 

wijzigen van de voor- en zijgevel van een 
bedrijfspand;

•      Park de Tipmast 15, uitbreiden en verbouwen van 
een recreatiewoning.

Hapert
•      Mosveld 19, plaatsen van een tuinkas;
•      Smaragdweg ongenummerd, bouwen van een 

bedrijfspand en het aanleggen van een inrit.

Hoogeloon
•      Hoofdstraat 24, verbouwen van diverse 

bijgebouwen en het wijzigen van de voorgevel van 
een woning;

•      Hoofdstraat 24, afwijken van het bestemmingsplan 
voor het veranderen van een bedrijfspand in een 
woning met bijgebouw.

Overige locaties
•      tussen de weg Schipstaarten en de Groote Beerze, 

verleggen van de BZ35 (watergang/sloot) ten 
behoeve van de herinrichting beekdal Groote 
Beerze (traject 1).

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•      Hofstad 70, aanleggen van een extra inrit, datum 

besluit: 08-03-2021;
•      Mastbos 46 en 48, bouwen van een bedrijfsruimte 

met bedrijfswoning, datum besluit: 08-03-2021;
•      Nachtegaal 16 en 18, bouwen van een twee-

onder-één-kapwoning en het aanleggen van twee 
inritten, datum besluit: 03-03-2021.

Hapert
•      Castersedijk 26, veranderen van de 

innamecapaciteit van verschillende stoffen, datum 
besluit: 08-03-2021.

Verkeersbesluit algemeen 
oplaadpunt voor elektrische 
auto’s

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om een algemeen oplaadpunt voor 
elektrische auto’s in te richten nabij:

•      Maximalaan 2B te Bladel

Een sprookje in de tuin

Een tuin is een verlengstuk van 
jouw huis. Geef fantasie de ruimte 
en maak van jouw tuin de plek 
waar je het jaarrond kan genieten.

#tuinhuis

DESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaar

Jaarrond genieten?
Neem contact op

0497 381 795 | info@dehoutwinkelbladel.nlIndustrieweg 3 | 5531 AD Bladel 
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Gecombineerd verbruik: 4,8 – 5,4 (l/100 km)/ 18,5 – 20,8 (km/l); CO2 - emissie: 109-123 (gr/km). Uitstoot- en brandstofverbruiksgegevens zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden 
voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat.De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ is alleen van toepassing 
op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De Hyundai actie ‘Smart bonus’ bestaat uit een maximaal voordeel tot € 750 op het aankoopbedrag van een Hyundai i10 N Line Premium. Actie geldt bij een getekende 
koopovereenkomst van 01-03-2021 t/m 30-04-2021 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Private lease prijs is een 
prijs incl. BTW, o.b.v.60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventueleopties. De 
bedragen verschillen per model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. 
Druk- en zetfouten voorbehouden.

Ontdek meer op hyundai.com/nl/content 

Content Autogroep
Eindhoven: Vaalserbergweg 2B, 040 - 215 70 10
Tilburg: Kraaivenstraat 16,  013 - 528 69 00

De Hyundai i10 trekt vanaf de eerste blik je aandacht. Compact van buiten en groots van binnen. Met zijn dynamische
ontwerp, vooruitstrevende veiligheidssystemen en geraffineerde connectiviteit is de i10 in alle opzichten gegroeid. 
Onze showrooms zijn (Corona proof) weer open op afspraak en een proefrit aan huis behoort ook tot de mogelijkheden. 
We zien je graag. Kom verder.

De Hyundai i10 nu met 
Smart bonus tot € 750.
Profiteer, ervaar zelf en maak een proefrit.

€ 13.135
Hyundai i10 Comfort vanaf

(incl. € 500 Smart bonus)

Vraag een offerte 
aan bij Hyundai 
Content Autogroep.

IN GESPREK MET

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 
koffie 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?
Ad van Heijst, 65 jaar, woonachtig in  
Bladel. Al ruim 50 jaar actief bezig met 
sport en bewegen in meerdere facetten. 
Ben vanaf mijn functioneel-leeftijdsontslag 
mij gaan toeleggen met het bewegen van 
ouderen.

Wat is je rol bij DeGoeiPlak?
Ik ben beweegcoach bij DeGoeiPlak. Zorg 
ervoor dat de voorbereidingen voor het 
bewegen zijn gedaan. Doe met de deel-
nemers een collectief beweegprogramma, 
wat natuurlijk is aangepast aan hun mo-
gelijkheden. Bij dit bewegen is veiligheid 
belangrijk en we maken daarom vaak ook 
gebruik van een stoel of andere hulpmidde-
len. Daarnaast begeleid ik de deelnemers 
bij het gebruik van de apparaten die we be-
schikbaar hebben. Het beweegprogramma 
wordt afgerond met een cooling-down en 
tot slot een kopje koffie/thee om het soci-
ale karakter van het samenzijn niet uit het 
oog te verliezen.

Hoe lang ben jij al actief bij DeGoeiPlak?
In 2017 ben ik in de eerste instantie aan-

geworven door Zuidzorg die toen het 
beweegprogramma voor DeGoeiPlak 
verzorgde. Vanwege onvoldoende belang-
stellenden heeft het een poosje geduurd  
voordat we in Bladel van start gingen. In 
de zomer van 2018 is Zuidzorg met haar 
beweegactiviteiten gestopt en ben ik direct  
daarna doorgestart onder de eigen regie 
van DeGoeiPlak.

Waarom is DeGoeiPlak een onmisbare 
voorziening in Bladel?
DeGoeiPlak heeft oog en zorg voor kwets-
bare mensen. Ze zijn nog te goed om naar 
een zorginstelling te gaan, maar kunnen 
wel een steuntje in de rug gebruiken. Deel-
name aan reguliere activiteiten is voor hen 
vaak net een stap te ver! 

Wat heb jij dit jaar gemist nu DeGoeiPlak 
noodgedwongen moest sluiten?
Het regelmatige contact met de deelne-
mers en natuurlijk het plezier bij het bewe-
gen.

Hoe houd je toch contact met vrijwilli-
gers en deelnemers?
Het contact is op het moment minimaal 
en bestaat voornamelijk uit een praatje bij 
incidentele ontmoetingen en af en toe een 
telefoontje met de deelnemers.

Wat ga je doen als DeGoeiPlak weer 
open gaat?
Wanneer we weer kunnen starten met 
bewegen zal ik de mensen enthousiast 
proberen te krijgen om weer te komen en 
daarnaast het programma weer stapje voor 
stapje opbouwen in overeenstemming met 
de mogelijkheden. 

Wat wil je zeggen tegen iedereen die twij-
felt om DeGoeiPlak te komen bezoeken? 
Loop gerust eens een keertje binnen om te 
kijken waar we mee bezig zijn en om de 
sfeer te proeven. Daarnaast kun je ook een 
keertje vrijblijvend meedoen om te kijken 
hoe je de activiteit ervaart. Blijven bewegen 
is voor iedereen van belang binnen zijn of 
haar mogelijkheden. 

Wat wil je zeggen tegen iedereen die 
twijfelt om zich aan te melden als vrij-
williger bij DeGoeiPlak? 
Voor de twijfelaars zal het enthousiasme en 
de open houding van de overige deelne-
mers voldoende zijn om je aan te sluiten.  
Niks moet, maar bijna niks is te gek. 

Toen merkte ik dat ik DeGoeiPlak niet 
kan missen! 
Niet kunnen missen is een groot woord, 
niet willen missen van het beweegmoment 
maar vooral ook het sociale praatje, is waar 
het om gaat. Zo blijf je ook nog een beetje 
op de hoogte van wat er zich in het dorp 
zoal afspeelt.

Ad van Heijst, op m’n gemak bij DeGoeiPlak

Vrijwilliger 
worden?

Heb je interesse om ook vrijwilliger te 
worden of wil je deelnemen, dan kun 
je contact opnemen met Cordaad/ 
Wél!zijn de Kempen, Ivonne Megens, 
telefoon 0497-721611 of mail naar 
imegens@welzijndekempen.nl
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 Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje zodat op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die 
getallen één keer voorkomen. Veel succes!

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 1

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 1 3 8
5 8 2 7 2

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

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

8 6 4 9
4 3 9 2 1 3

9 8 4 1

8 4 2 3
6 2 4 1 1 4

9 5 7 7
8 6 3 6 9 2

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

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

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
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 11

W
e turn tow

ard G
od only to obtain the im

possible.
7 3 8

3 5 4 7 9
6 2 3
7 1

4 9 6
9 5 6 4 3

5 8 2

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 11

N
ever com

m
it yourself!        Let som

eone else com
m

it you.

4 3 8
7 9 8

9 7 5 1 3
2 5 8

5 6 8
7 2 9

6 7 2 1 3
5 8 2

1 5 9

PUZZELEN

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

© www.puzzelpro.nl

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

AAIEN
AARDBEWONER

ALSNOG
BANEN

BEGINSTREEP
BEIDE
BLOEI

BOEIEN
CREMATIE
DOUANE
ENORM
FRIES
HAVEN
HIAAT

IRREEËL
KNALFEEST

KRAMP
KROEG
LORRE
LUCIDE

MELDINGSPLICHT
MONUMENT

NAALD
NEVEL

OMROEP
PEKINEES

PENDELAAR
PIXEL

PLEIN
RECLAME

RENTEPERCENTAGE
ROZET
SPRINT
STANG

SYMBOOL
TEAM
TEGEN

TEMPORISEREN
VEILIGHEIDSRIEM

VISIE
WEGSLUIPEN

WREED

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

 Oplossingswoord© www.puzzelpro.nl

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

De winnaar van vorige week is: 

Bella Dierckx uit Reusel

met de oplossing: ‘Zonder een cent op zak’

Bella heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

Thema: Geld - Oplossing: ZONDER EEN CENT OP ZAK - Antwoorden: A: Een zacht prijsje   B: Boekhouder  C: Handelsbank   
D: Oliedollars   E: Beursgang   F: Spaargeld  G: Door de bank genomen  H: Armoe troef   I: Klinkende munt   J: Geldschieter   
K: Peperduur  L: Munt    M: Portemonnee   N: Geldvoorraad   O: Supermacht    P: Zwijggeld   Q: Bedelarmbandje  R: Afrekenen

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 
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www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

Ook last van de laagstaande zon? 
Ontvang nu een GRATIS ZONNEBRIL 

op sterkte bij aankoop van een nieuwe bril*

* Vraag naar de voorwaarden. Actie geldig t/m 31 maart 2021

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Dementie, mogelijkheden 
bij een veranderende werkelijkheid

De mantelzorger

Uitzending: woensdag 24 maart

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

BERGEIJK - Een 
groot openings-
feest zit er dit jaar 
helaas weer niet 
in, maar per 2 april 
mag Speeltuin de 
Bucht in Bergeijk 
gelukkig wel open. 
We zijn volop bezig 

om alles te regelen, zodat we de kinde-
ren een veilige speelplek kunnen bieden, 
die voldoet aan de coronaregels. 

Gelukkig starten we dus met het Paas-
weekend, waarop we Goede Vrijdag, Paas-
zaterdag, 1e en 2e Paasdag open zijn. De 
speeltuin is geopend op elke woensdag-, 
vrijdag-, zaterdag- en zondagmiddag van 
13.00 tot 17.00 uur. Tijdens de basis-
schoolvakantie dagelijks. 

De toegangsprijs is nog steeds maar € 1,50 
p.p. (alle leeftijden). Of koop een all-in kaart 
voor slechts € 5,00. Dat is voor entree/2x 
ranja/chips of snoepzak/ijsje. De zwemba-
den gaan voorlopig nog niet open. 

Graag tot ziens allemaal in Bergeijk, enne... 
vergeet het mooie weer niet mee te bren-
gen, hé!

Speeltuin 
de Bucht 
weer open!
Opening met het 
Paasweekend

EERSEL - Het Kempisch Kamerkoor 
en Stichting Passionele Projecten De 
Kempen hadden gehoopt om na een ge-
dwongen pauze van een jaar op Goede 
Vrijdag weer de Johannes Passion van 
Bach te kunnen uit uitvoeren in de kerk 
van Eersel. Helaas moet ook dit jaar het 
concert worden geannuleerd. We blijven 
echter goede moed houden en gaan er-
van uit dat de jaarlijkse traditie in 2022 
kan worden voortgezet.

Toch zit het koor niet stil. Via Zoom vin-
den repetities plaats, die weliswaar niet 
optimaal zijn, maar wel voor continuïteit 

zorgen. Hopelijk is de situatie na de zomer 
zodanig verbeterd dat alle evenementen 
zonder beperkingen georganiseerd kunnen 
worden.

We hopen dan ook in het najaar twee con-
certen met werken van Rutter en Händel 
te kunnen organiseren, zodat de muziek-
liefhebber zijn hart weer kan ophalen aan 
mooie composities. We kunnen niet wach-
ten u dan weer te mogen begroeten. Voor 
meer informatie kunt u vinden op: 

www.kempischkamerkoor.nl
www.passioneleprojecten.nl

Johannes Passion weer een 
jaar uitgesteld!

Het Kempisch Kamerkoor

  WIST
     JE 
DAT...?

... het totale aantal 
mensen op aarde net geen 

8000 miljoen is en dat het 
aantal mieren op de wereld 

een quadriljoen is? 
Ter informatie: dat is een 

getal met 24 nullen. 
En al die mieren bij elkaar 
opgeteld wegen ongeveer net 
zoveel als het aantal mensen 

op aarde.

Vanwege de maatregelen verloopt con-
tact met de gemeente voornamelijk te-
lefonisch of online. We proberen onze 
dienstverlening zo goed mogelijk door 
te laten gaan. Loket burgerzaken werkt 
alleen op afspraak en kan gemaakt wor-
den via 0497-650001.

Maatregelen verlengd
Nog steeds raken te veel mensen besmet 
met het coronavirus. Alle huidige maat-
regelen worden verlengd tot en met 30 
maart. Vanaf 31 maart is er mogelijk ruimte 
voor versoepeling. Op 23 maart is een vol-
gende persconferentie. Meer informatie via 
www.rijksoverheid.nl. 

CoronaMelder-app
De CoronaMelder-app informeert je als je 
mogelijk bent besmet. Zo voorkom je dat 
je een ander besmet. Het downloaden van 
de app is altijd vrijwillig!

Aangepaste reisadviezen
Maak geen reizen naar het buitenland tenzij 
strikt noodzakelijk. Als u toch naar het bui-
tenland moet, check dan eerst www.neder-
landwereldwijd.nl.

Heeft u klachten, laat u testen! Maak een 
afspraak via 0800-1202. Blijf thuis en ga 
alleen naar buiten voor de test. Voor meer 
vragen neem dan contact op via 0800-
1351. Voor bedrijven: 0800-2117. Actuele 
informatie vindt u op www.rijksoverheid.nl

Contact voornamelijk 
telefonisch of online
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Mijn duim gaat omhoog voor Anita van Gurp, mijn 
yogadocente. Elke week biedt ze inspirerende medita-
ties, stilteyoga en actieve yogalessen aan via Zoom en 
bemoedigende teksten over de actualiteit: de stilte van 
de sneeuw, de volle maan en zoveel meer.

Maria Sterrenburg

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

Een duim omlaag voor de ruiters die gebruik maken 
van de wandelpaden, o.a. schelpenpad in Reusel, en 
deze kapot laten lopen en onder laten poepen.

Jan

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

Mijn duim gaat weer omlaag! Lag er laatst snoeiafval 
van bamboe in het plantsoen van de gemeente langs 
het pad van de Lodewijk van Deyssellaan naar de PC 
Boutenslaan in Bladel, verwijderd door KempenPlus, 
ligt er weer snoeiafval van buxus! Waarom?

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.

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

  WIST
     JE 
DAT...?

... we weliswaar steeds 
gezonder worden en daarmee 
een steeds hogere leeftijd 
bereiken, maar dat er een 

bovengrens aan onze 
leeftijd zit? 

Dat is de conclusie van 
onderzoekers, die schade aan 
het lichaam zien als gevolg 
van de genetische processen 

die betrokken zijn bij 
ontwikkeling, groei en 
voortplanting. De schade 
wordt steeds gerepareerd, 

maar de reparatie-
mechanismen zijn beperkt. 
De enige manier om dat 

tegen te gaan zou ingrijpen 
in het genoom zijn.

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

REGIO - Al bijna een jaar lang worden 
er geen MTB-toertochten georganiseerd 
vanwege corona. Omdat we allemaal de 
toertochten missen rijden we vaker de 
vaste bekende routes en zijn we op zoek 
naar nieuwe uitdagingen en routes. 

Daarom organiseer ik een MTB GPS-toer-
tocht door de bossen van Vessem, Cas-
teren, Netersel, Lage Mierde, Esbeek, Hil-
varenbeek, Baarschot en Oost-, West- en 
Middelbeers. Met 3 verschillende afstan-
den: 35, 55 en 70 km. Geheel coronaproof!
Hoe werkt deze coronaproof MTB 
GPS-toertocht?
1.  Je meldt je aan via het e-mailadres: 

kika.gps.tocht@gmail.com
2. Je ontvangt dan een betaalverzoek.
3.  Na betaling van minimaal € 5,- ontvang 

je de GPX-bestanden.
4. Bepaal zelf waar en wanneer je start.

5.  Hou je aan de MTB-regels en aan de dan 
geldende coronaregels, wanneer jij deze 
tocht rijdt!

6. Einde inschrijving 30 april 2021.

De reden dat ik geld voor deze tocht vraag 
is dat ik in 2022 Giro di KiKa wil gaan rij-
den. Dit is een 5-daags fi etsevenement 
door de Italiaanse Dolomieten met als doel 
zoveel mogelijk geld op te halen voor KiKa.
De volledige opbrengst van deze MTB 
GPS-toertocht gaat ook naar KiKa, voor 
vernieuwend onderzoek en andere acti-
viteiten op het gebied van kinderkanker.
Laten we hopen dat we later dit jaar weer 
gewoon MTB-toertochten kunnen rijden, 
maar tot die tijd hopelijk veel plezier met 
deze MTB GPS-toertocht. Voor meer infor-
matie zie: atbvessem.nl

Henk Nouwens

MTB GPS-toertocht 
voor Kika

De ‘Duim’ gaat omlaag

de
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m
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Bij Oktober willen we de beste zorg leveren 
aan kwetsbare ouderen. Voor de Floriaan in 
Bladel zoeken we:

Vrijwilliger beweegcoach 
Als beweegcoach werk je nauw samen met 
de fysiotherapeuten op de Floriaan. In deze 
samenwerking ga je hen ondersteunen bij 
de groepstherapie. Je gaat dan een op een 
aan de slag met de cliënten die opdrach-
ten hebben. Tevens biedt je begeleiding 
bij ADL-activiteiten (Algemeen Dagelijkse 
Levensverrichtingen).

Momenteel zijn de groepssessies nog niet 
mogelijk, maar we hopen snel weer te kun-
nen starten. Vandaar dat we nu op zoek zijn 
naar nieuwe vrijwilligers.

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

Vrijwilliger ondersteuning fysiotherapeut 
Vind je het leuk om onze fysiotherapeuten te 
ondersteunen bij het brengen en halen van 
onze cliënten en te ondersteunen bij oefen-
groepen? Dan zijn wij op zoek naar jou! Je 
begeleidt onze cliënten naar de oefenzaal. 
De cliënten zitten in een rolstoel of je bege-
leidt ze tijdens het lopen met de rollator.

Wanneer het coronavirus het weer toe laat, 
kun je ook ingezet worden om begeleiding 
te bieden bij onze oefengroepen.

Meer informatie bij coördinatoren vrijwilli-
gersbureau Oktober: tel. 088-2457795 of 
coordinatorenvrijwilligers@zorginoktober.nl

* * * * *

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Beste klanten,

In verband met ziekte, in combinatie met mijn leeftijd, heb ik besloten voortaan niet 
meer op de dinsdag-markt in Hapert te staan. 

Dit betekent dat de bus van Reparatie Slijpinrichting Veldhoven, 
waar u altijd uw messen kon laten slijpen en waar ik uw pannen repareerde, 
niet meer naar de Hapertse markt zal komen. 

Ik bedank u voor het fi jne contact in de afgelopen 
jaren. Ik heb het altijd met veel plezier gedaan!

Met vriendelijke groet,

Gerard Bijnen

Messenslijper en pannenmaker
Veldhoven

Reparatie Slijpinrichting Veldhoven
waar u altijd uw messen kon laten slijpen en waar ik uw pannen repareerde, 

Lekker in je vel zitten, gezond eten, 
sportief bezig zijn... We weten allemaal 
dat het belangrijk is. Door samen op te 
trekken, kunnen we dit gemakkelijker én 
leuker maken. Zeker als we een steuntje 
in de rug krijgen! Met het Kempisch Pre-
ventieakkoord gaan Kempengemeenten 
Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De 
Mierden hun activiteiten op het gebied 
van gezondheid verbinden en verster-
ken. Nieuwe ideeën en partners zijn van 
harte welkom!

Ideeën? Meld je aan!
Maandag 22 maart van 16.00 tot 17.30 uur 

organiseren de Kempengemeenten een 
online bijeenkomst voor iedereen die mee 
wil denken. Werk je zelf binnen gezondheid 
en welzijn en zie je nieuwe mogelijkheden? 
Of ben je een betrokken ondernemer of 
creatieve inwoner met een goed idee om 
de Kempen gezonder te maken? Meld je 
dan aan via kempischpreventieakkoord@
kempengemeenten.nl of via de link op 
www.reuseldemierden.nl/nieuws! 

Levensloopbenadering 
Tijdens de bijeenkomst gebruiken we de 
zogenaamde ‘levensloopbenadering’: Is er 
genoeg aanbod voor de verschillende le-
vensfasen? Wordt er voldoende aangeslo-
ten bij levensgebeurtenissen die van invloed 
zijn op onze gezondheid en ons gedrag? De 
uitkomsten gebruiken we voor het ontwik-
kelen van een concept-akkoord dat we in 
april voorleggen aan betrokkenen. 

Wat is het Kempisch Preventieakkoord?
In de Kempengemeenten gebeurt al veel op 
het gebied van gezondheid en preventie. 
Denk aan Kansrijke Start, #Kempenbranie, 
het Sport- en beweegakkoord en Eén te-
gen Eenzaamheid. Er liggen nog veel kan-
sen om dit te verbinden en te versterken!  
Door verschillende activiteiten nodigen wij 
partners en inwoners uit om mee te denken 
over en bij te dragen aan het akkoord.

Gezonde Kempen, dat doen we samen!

Ideeën over gezond leven in de Kempen? 
Meld je aan!
Online bijeenkomst over het Kempisch Preventieakkoord
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MM&&R Securo BladelR Securo Bladel

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

ONDERHOUD ONDERHOUD 

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Meeltjes

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.

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.

Rijbewijskeuringen voor 75+
En bij veranderingen in medische toestand.
Bij Katinka Verburg (arts) in Eersel. 
Tel. 06-33878506.

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.

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

Klussen gezocht voor 60+’er
O.a. kleine verbouwing, b.v. badkamer, toilet, 
plafonds, overkapping, dakkapel, goot, elektra 
en tuinverlichting. Tel. 06-53623995.

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.

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

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

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.

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

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.

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.

Powertex schilderijen. 
Tel. 0497-382972.

Piano, merk: W. Naeddens en Co.
Tel. 06-51235704.

Struiken, div. afmetingen, zelf uitgraven, 
€ 5,- per stuk, in Reusel. 
Tel. 06-19870285.

Pennisetum (lampenpoetsersgras), 10-20 cm 
hoog, € 0,50 per stuk, afname minimaal 10 
stuks. Tel. 06-29380261.

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

Binnen- en buitendeuren, enkele met glas, 
tegen acceptabele prijs. 
Tel. 06-12601233.

Blauwe leder Samira 5700 medium Peyton 
relaxstoel, handbediend met gasveer, uit 2013, 
€ 250,00. Tel. 06-22617030.

Stabiele standaard voor verrekijker 
of filmcamera, nieuw, € 20,-. 
Tel. 06-20499939.

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

Oude kinderwagen, 40-er jaren, i.g.st. € 125,-.
Antiek verstelbare fauteuil, € 25,-.
Tel. 06-83918582.

Aardappel/bietenriek, € 20,- en zeis, € 25,-.
Tel. 06-83918582.

Oude boerenplavuizen, div. restpartijtjes, 
1 tot 8 m2. Pr.n.o.t.k. Tel. 06-83918582.

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: Poetshulp voor 2 à 3 uurtjes per 
week in Hapert. Tel. 06-13890590.

GEZOCHT: Stalling voor camper. Afmeting: 
7 m lang, 3,1 m hoog, ± 2,8 m breed.
Tel. 06-53490144.

GEZOCHT: Betrouwbare, lieve oppas voor 
3 meiden van 7-9-11 jaar, ± 2 woensdag-
middagen p.mnd. in Hapert. Tel. 06-28029292.

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 ruimte voor 
inboedelopslag
Tel. 06-30494304. 

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: 4 zwaar eiken 
eetkamerstoelen met hoge rugleuning.
Tel. 06-30840555.

GRATIS AF TE HALEN: Bureau, br. 200 cm, 
in h. en br. verstelbaar. Tel. 06-12819441.

GRATIS AF TE HALEN: ca. 13 m2 terras-
klinkers, 15x15x6, div. kleuren, i.g.st.
Tel. 06-30724326.

GRATIS AF TE HALEN: 110 grindtegels, 
60x40. Tel. 0497-385622.

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: Sphinx (Antibes) wandtegels, 
25x33, 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.

 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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Boeren, par-
t i c u l i e r e n 
en andere 
landeigena-
ren kunnen 
g e b r u i k -
maken van 
de Stimule-

ringsregeling Landschap (StiLa) voor 
behoud en verbetering van het Bra-
bantse landschap op hun gronden. 

Waterschap De Dommel stelt vanaf nu, 
samen met de andere Brabantse water-
schappen, de provincie en veel gemeen-
ten, subsidie beschikbaar. Het water-
schap stimuleert daarbij vooral initiatieven 
om water langer vast te houden en voor 
het verbeteren van de waterkwaliteit en 
biodiversiteit langs beken en sloten.

Vincent Lokin, lid dagelijks bestuur van 
Waterschap De Dommel: “Met deze re-
geling in een nieuw jasje maken we een 
sprong voorwaarts. Vanaf nu komen ook 
water gerelateerde initiatieven voor een 
subsidie in aanmerking. Hopelijk kunnen 
we met de Stimuleringsregeling Land-
schap boeren, particulieren en andere 
landeigenaren stimuleren om in actie te 
komen en hun grond zo in te richten dat 
water langer vastgehouden kan worden. 
Zo strijden we samen tegen verdroging 
van ons mooie gebied.”

Subsidie
Een boer of landeigenaar kan via een co-
ordinator landschapsbeheer van Brabants 
Landschap advies inwinnen. De coördina-
tor geeft aan waar het waterschap of de 

gemeente in hun streek vooral belang bij 
heeft. De coördinator kan ook helpen bij 
de aanvraag en de uitvoering. Afhankelijk 
van het doel fi nanciert het waterschap of 
de gemeente 50% van de vergoeding en 
de provincie de andere helft. Aanvragen 
kunnen vanaf nu ingediend worden bij de 
provincie Noord-Brabant.

Mooie voorbeelden in het gebied
Er zijn al voorbereidende gesprekken ge-
voerd met landeigenaren om maatwerk te 
leveren op hun perceel. Zo liggen er plan-
nen op de tekentafel om water langer vast 
te houden op een hoger gelegen perceel 
door de aanleg van een greppel. En om 
een houtwal met kruidachtige zone aan te 
leggen aan een hoofdwatergang voor het 
verbeteren van de biodiversiteit. Nu de re-
geling offi  cieel van kracht is, kunnen deze 
en andere plannen worden ingediend voor 
een fi nanciële bijdrage.

 Regionale 
uitzending gemist?

Kijk dan de films 
terug op 

www.kempentv.nl

Op vrijdag 26 maart wordt ‘Zusters in Zaken’ 
uitgezonden op KempenTV. 

De hele dag door zal het toneelstuk dat opgevoerd werd in 
2011 te zien zijn. De regie was in handen van Ingrid Tijssen.

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

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

Peeters Technical Solutions uit Netersel 
heeft een kavel gekocht op bedrijventer-
rein de Kleine Hoeven in Reusel. In mei 
start Valeres Industriebouw uit Best met 
de bouw. 

Peeters Technical Solutions is een jong 
bedrijf in mechatronica, elektronica, me-

chanica en waterbehandelingsapparatuur. 
Het bedrijf bestaat uit een team van 13 
medewerkers. Zij produceren en leveren 
waterbehandelingssystemen, hogedruk 
nevelkoeling, frequentieregelaars, printpla-
ten, software, besturingskasten en kleine 
machines met bijbehorende automatise-
ringssystemen. Het bedrijf is sinds 2018 
enorm gegroeid. Daarom is besloten om te 
verhuizen. In de nieuwbouw is ruimte voor 
groei, innovatie en kan prettiger worden 
gewerkt. De weg wordt opnieuw geasfal-
teerd en verbreed.

Inmiddels is al 60% van de bedrijfskavels 
op de Kleine Hoeven verkocht!

Impressie nieuwbouw

Peeters Technical Solutions 
verhuist naar de Kleine Hoeven

IN DE KEMPEN

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Petrusklepel
Huisbezoek is een van de mooie dingen 
van het pastoraat. Ik was op bezoek bij 
een oude parochiaan, Jan, die verhuisd 
was naar een verpleeghuis. Toen ik bin-
nenkwam, lag Jan onderuit gezakt in zijn 
stoel. Het hoofd op de borst en een glas 
in de hand. Daar schrok ik een beetje van. 
Toen hij nog thuis woonde was hij altijd zo 
actief, in de tuin of in de schuur. Gelukkig 
kende hij me nog. We hadden het over zijn 
vrouw, die volgens Jan ook daar woonde 
maar die hij aan tafel nooit te zien kreeg. 
Dat snapte hij niet. Hij had er de verzeke-
ring al om gebeld, of dat niet anders kon. 
Langzaam begreep ik dat de vrouw al over-
leden was. Beide verhalen mochten er zijn. 
Het verhaal dat klopte en het verhaal dat 
haperde. Als mensen een beetje aandacht 
krijgen, ontsnappen ze al pratend even 
aan hun verwarring. Nadat we samen een 
Weesgegroet hadden gebeden, glinster-
den de ogen van Jan. Hij zei: ‘Ik heb het 
Weesgegroet nog nooit zo mooi gevonden 
als nou. Ja... ja...’ Het was maar iets kleins, 
maar toch een grote troost. Daarom, laten 
we niet bang zijn om het Weesgegroet met 
mensen te bidden. En ook aan onze kinde-
ren het Weesgegroet leren. Wie weet wan-
neer ze het nodig hebben? Wist u trouwens 
dat de helft van het Weesgegroet komt van 
het bezoek van de engel Gabriël aan Maria? 
Dat gaan we 25 maart weer vieren: Maria 
Boodschap. 

Pastoor Schilder

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 van 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

Maandag 22 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 23 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 24 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

09.15 uur: Casteren, Kerk  
Gebedsdienst met aanbidding
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, Bijbeluurtje

Hoogfeest: Maria Boodschap
Donderdag 25 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vrijdag 26 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Zaterdag 27 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
15.30 uur: Bladel Kerk  
                 Doopviering Zoë Hoogers

Palmzondag
Zondag 28 maart
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
                 (m.m.v. kinderen)
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 27 en 28 maart)

Bladel zaterdag:
- Voor een bijzondere intentie
- Bert Cornelis, Jaan Cornelis-Klessens 
  en Marloes

Bladel zondag:
- Frans Klessens en 
  Anna Klessens-Teurlings
- Willem en Cato van Gerwen-Welling
- Fia en Jan van der Heijden-van Gerwen
- Ann van Gerwen
- Cor Snelders
- Overleden ouders Joseph Bockting 
  en Aleida Bockting-Duis

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

Hapert:
- Lena van Dingenen (f)
- Familie Driessen

Hoogeloon:
- Cees van Selst
- Jan van Gorp en 
  Miet van Gorp-Huybregts (f)
- Jan Mollen en 
  To Mollen-Beerens
- Riek Ansems-van de Pas 
  en Martien van de Pas

Mededeling:
-  Pastoor Van Vroonhoven is verhuisd naar 

Eindhoven, omdat hij meer zorg nodig 
heeft. We hebben in een kleine kring af-
scheid van hem genomen. In de PC55 zal 
nog een afscheidswoord van zijn hand 
verschijnen. We wensen pastoor Van 
Vroonhoven, die het grootste deel van zijn 
priesterleven in Hapert gewoond heeft, 
een voorspoedige verhuizing toe en alle 
goeds voor de toekomst.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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
- Overleden leden van Hulsel en 
  Lage Mierde van de Stille Omgang

Maandag 22 maart
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 23 maart
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 24 maart
18.30 uur: Rozenkransgebed 

19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Hoogfeest: Maria Boodschap
Donderdag 25 maart
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding
Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Ad van Gompel

Vrijdag 26 maart
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

Palmzondag
Zaterdag 27 maart
17.30 uur: Eucharistieviering
- An Antonis-Panjoel
- Nely Lavrijsen-Sweijen en 
  Theo Lavrijsen (nms. KBO Reusel)

Zondag 28 maart
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Overleden ouders Bernard Jansen 
  en Anneke Jansen-Rijkers
- Anneke Schellekens-van Moergastel
- Overleden familieleden 
  Verhagen-van Gompel

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

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.)
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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

INFORMATIEF

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

22 MAART

T/M

VRIJDAG 

26 MAART

DANKBETUIGING

Op 5 maart namen wij afscheid van

Wim Michiels 

Voor de vele reacties, in welke vorm dan ook, 
willen wij langs deze weg iedereen bedanken!

Een speciaal woord van dank aan 
de huisartsen E.M. Nieuweboer en M.J.L. Rodrigues de Miranda, 

medewerkers van Buurtzorg Reusel, Pastoor D. van Dijk, 
Uitvaartzorg Van den Berk & Loonen 

en de buren voor het uitzwaaien van Wim.

Tonny Michiels, kinderen en kleinkinderen

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

Waarom voortgezet onderwijs loont
In 2021 zet Vastenactie zich in voor projec-
ten die verschillende vormen van voortge-
zet onderwijs beschikbaar en toegankelijk 
maken voor mensen in ontwikkelingslan-
den. De gevolgen daarvan zijn:
-  Een extra jaar scholing levert tot tien pro-

cent meer inkomen op.
-  Tien procent meer deelname aan voort-

gezet onderwijs dan gemiddeld vermin-
dert oorlogsgevaar met drie procent.

-  Elk jaar voortgezet onderwijs verlaagt de 
kans dat een kind trouwt voor de 18-jari-
ge leeftijd met vijf procent.

-  Voortgezet onderwijs voor vrouwen en 
meisjes vermindert de ongelijkheid tus-
sen mannen en vrouwen.

-  Mensen die voortgezet onderwijs hebben 
gevolgd nemen vaker een leidende rol op 
zich in de gemeenschap, bijvoorbeeld bij 
het oplossen van confl icten. 

Laten we ons blijvend inzetten voor een 
waardig bestaan voor iedereen. Het loont!

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

Vastenactie 2021
Thema: werken aan je toekomst

Om maatschappelijke organisaties 
fi nancieel te compenseren tijdens de 
coronacrisis hebben we tijdelijk beleid 
opgesteld. U kunt tot 30 april een aan-
vraag indienen voor coronacompensatie 
via www.reuseldemierden.nl/corona-
compensatie. Uiterlijk 11 juni ontvangt 
u reactie. 

Voor wie?
De compensatie is beschikbaar voor cul-
turele organisaties, dorps- en gemeen-
schapshuizen en vrijwilligersorganisaties 
voor jeugd. De voorwaarden leest u op 
www.reuseldemierden.nl/coronacompen-
satie. 

Beschikbare bedrag
Het totale beschikbare bedrag is 
€ 86.508,00 en onderverdeeld in drie on-
derdelen. Deze vindt u op www.reusel-

demierden.nl/coronacompensatie. Over-
schotten bij het ene onderdeel worden 
toegevoegd aan ander onderdeel als daar 
tekorten zijn.

Vragen?
Twijfelt u of u in aanmerking komt of heeft 
u een andere vraag, neem dan contact op 
met Tessa Waale via t.waale@reuselde-
mierden.nl of 088-4970168.

Coronacompensatie voor 
maatschappelijke organisaties



2419 maart 2021

Op zoek naar een 
online 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 Online team op zoek naar een 
Marketplace Specialist.

Als Marketplace Specialist ben je verantwoordelĳ k voor de strategie 
en vindbaarheid van onze wereldwĳ de marketplaces. Je maakt deel 
uit van het Online 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 
gehele vacature

Development team:  
- System Engineer

Online team:
- Content Manager

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

Operations team: 
- Logistics Specialist

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

makezens.com

Is Zens voor jou de juiste stap?


