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Door Renate Pijnenburg

REGIO - Sinds januari van dit jaar is een 
unieke samenwerking ontstaan tussen 
twaalf regionale ondernemers. Onder de 
noemer ‘Wat de boer wel kent’ worden 
boodschappen die door lokale onderne-
mers geproduceerd zijn, verkocht. Met 
één afhaalpunt, eerlijke prijzen en volop 
keuze. Een aantal van de deelnemende 
ondernemers stelt het initiatief graag 
voor.

Het prille begin
Corona heeft menig ondernemer aangezet 
tot creatieve manieren om klanten te berei-
ken. Sommige waren daar al verder in dan 

anderen. Leonie van Zuilichem vertelt: “Wij 
maken zuivelproducten en we leverden 
dat aan winkels; we hadden geen directe 
verkoop aan particulieren. Het Fruit had al 
een jaar of drie een manier gevonden om 
hun fruittassen op de particuliere markt af 
te zetten. Ik raakte een poos geleden met 
Iris en Rogier van Avendonk in gesprek 
en ik vroeg of het wellicht mogelijk was 
om naast fruittassen ook tassen met Qark 
zuivelproducten aan te bieden op zijn af-
haalpunt. Daar stond hij voor open en ook 
zijn fruittassen werden bij Qarkzuivel ver-
kocht.  Carla Seegers van Worstenbrood 
Hulsel haalde wekelijks een tas zuivel in 
Bladel en bedankte Leonie een keer met 
een zak worstenbroodjes, waarop Leonie 

voorstelde om ook die op bestelling te 
gaan verkopen. Dat was eigenlijk de eerste 
samenwerking tussen drie ondernemers. 
Tijdens de coronatijd zijn we met meerdere 
ondernemers in contact gekomen en werd 
het plan van ‘Wat de boer wel kent’ verder 
uitgewerkt.” 

Uniek
Anke Aarden van Twinckeltje kende  
Qarkzuivel en bood de zuivel aan als  
dessert bij hun maaltijden. Anke: “Ons  
cateringbedrijf heeft het helaas niet gered 
tijdens de coronacrisis maar onze maaltij-
den sloegen aan. 
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Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT

Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

Ontvang nu een 
GRATIS ZONNEBRIL op 

sterkte bij aankoop 
van een nieuwe bril*

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

Arbeidsrecht

GRATIS GESPREK 

www.knegtmansadvocaten.nl
BlAdEl: 0497 - 38 38 68 BERGEIjK: 040 - 207 60 76

Kunstgebitten • Reparaties/rebasingen
Implantaatprothese Lid Org. Ned. 

Tandprothetici

De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575

www.kunstgebit.biz

Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

>  Informatie voor de 
inwoners van de        
gemeente Bladel      
in dit weekblad

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

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!
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Wat de boer wel kent 
Twaalf ondernemers bieden 
lokale producten aan via één platform

Bladel • Casteren • Duizel • Hapert • Hoogeloon • Hooge Mierde • Hulsel • Lage Mierde • Netersel • Reusel • Vessem                   Oplage 17.000    www.pc55.nl                      pc55krant            pc55krant        
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DE LEKKERSTE PRODUCTEN

UIT DE KEMPEN!

DE LEKKERSTE PRODUCTEN

Via de website www.watdeboerwelkent.nl bestel je vóór woensdag 18.00 uur je bood-
schappen en die staan op zaterdagochtend op Ten Vorsel 3 in Bladel voor je klaar.

Eva Delissen: 
“Er is altijd een 

oplossing te vinden”

7 Een keuze vanuit 
je hart, switchen 

naar de Zorg!

9 Met de Buurtbus 
naar alle kleine 

kernen van de Kempen
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EET

SMAKELIJK!
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Volop Violen, Primula’s, 
Madeliefjes & Vaste 

Planten

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

frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 8,00

acties geldig van
26-03 tm 01-04-21

Thuistuintje
Potje incl. grond, 
zaad en steker
1,50 per stuk
Keuze uit: Paprika, 
Bosaardbei, Munt 
Peterselie, Tomaat, 
Chilipepper, Dille of 
Basilicum

Koopzondag 28 maart

30 minuten winkelen-op-afspraak 
Maak een afspraak op 

www.tuincentrumgroenen.nl/ 
afspraak-plannen

of bel naar 0497 360215g

(max. 50 personen per tijdslot)

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

11,⁹⁹
14,99

actie

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

open van 12:00
tot 17:00 uur

Zamioculcas
Luchtzuiverende 
kamerplant

12,-
3 voor

Potgrond 
Universeel
40 liter
4,99 per stuk

Campanula
Winterhard
3,99 per stuk

10,-
3 voor4,-

4 voor

8 SOORTEN

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

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

• Grondwerken
• Asbestverwijdering
• Renovatiesloopwerken
• Betonzaag- en freeswerk
• Containers

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

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, 

Aan ’t Kantje in Hulsel komt een nieuwe 
woonwijk. Hiermee wordt een deel van 
de grote vraag naar woningen ingevuld. 
Er is plek voor ongeveer 33 woningen. 

Verkoop van start
De verkoop van de eerste fase gaat van 
start. Er is in deze fase plek voor 14 wo-
ningen: vier kavels voor vrijstaande wonin-
gen, vier rijwoningen, vier halfvrijstaande 
woningen en twee seniorenwoningen. De 
rijwoningen, halfvrijstaande woningen en 
seniorenwoningen worden gebouwd door 
Aannemersbedrijf J.A. van Gisbergen B.V.

Online informatiebijeenkomst
Op woensdag 7 april, om 19.30 uur, or-
ganiseren we een online informatiebijeen-
komst. Tijdens de live bijeenkomst kunt u 
zich oriënteren op de kansen die ’t Kantje 
in Hulsel biedt. Ook geven we uitleg over 
het stedenbouwkundig plan, het voorlopig 
ontwerp, de planning en de voorwaarden 
voor de uitgifte/loting. Tijdens de bijeen-
komst kunt u vragen stellen via een tijdelijk 
e-mailadres. De architect, stedenbouw-
kundige, aannemer/ontwikkelaar en ge-
meente zijn aanwezig. Vanaf deze datum 
staat de inschrijving open!

Interesse?
Heeft u interesse in een bouwkavel of 
woning en wilt u de online bijeenkomst bij-
wonen? Meld u dan aan bij Anke Julicher 
via a.julicher@reuseldemierden.nl. U ont-
vangt een uitnodiging en een link naar de 
online bijeenkomst.

Nieuwe woonwijk in Hulsel
Online informatiebijeenkomst bouwkavels op woensdag 7 april

De meeste mensen vinden het fi jn om 
écht even van zich af te praten en een 
stem te horen. Het hardop uitspreken 
van gedachten en gevoelens lucht vaak 
op. In deze tijd is dat belangrijker dan 
ooit! Bij De Luisterlijn kun je 24 uur per 
dag anoniem je verhaal kwijt. Getrainde 
vrijwilligers bieden een luisterend oor en 
geven even dat steuntje in de rug. 

Telefoon, e-mail of chat
De Luisterlijn is te bereiken via 088-
0767000. Je betaalt het normale beltarief. 
Het telefoonnummer is niet zichtbaar op de 
factuur van de beller. De Luisterlijn is ook 
per e-mail of chat bereikbaar via 

www.deluisterlijn.nl

De Luisterlijn: voor een luisterend oor
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Wij omarmden het initiatief en zagen kan-
sen om een grotere markt aan te trekken. 
Er kwam één site waarop alle ondernemers 
die aangesloten zijn bij ‘Wat de boer wel 
kent’ een plaatsje hebben en waar je snel 
een overzicht hebt van álle producten. 
Steeds meer ondernemers sloten zich aan, 
soms zelfs op verzoek van klanten. 
Het aanbod wordt steeds groter maar 
we zorgen ervoor dat we uniek blijven. 
De partners vullen elkaar goed aan qua 
aanbod en dat willen we zo houden.”

Lokaal geproduceerd
Eén van de eisen om partner te worden van 
‘Wat de boer wel kent’ is dat producten 
lokaal geproduceerd moeten worden. 
Karin Lavrijsen van Boerderijautomaat 
Reusel vertelt: “De fi losofi e dat je zoveel 
mogelijk boodschappen lokaal kunt halen, 
past bij ons. We willen dat de klanten we-
ten waar hun eten vandaan komt, dat er 
minder transport nodig is om alles bij de 
klant te krijgen, dat de producenten een 
eerlijke prijs krijgen en de klant een eerlij-
ke prijs betaalt.” Carla vult aan: “Ik doe zelf 
veel van mijn boodschappen tegenwoordig 
bij ‘Wat de boer wel kent’ en mijn kinde-
ren vinden het elke week een feestje om 
de tassen op te gaan halen op de boerderij 
van Leonie. Ze lopen even langs de kalfjes 
en leren daarvan. Laatst vroeg onze oud-
ste of ze de melk met een lepel uit de koe 
scheppen. Mooi toch?”

Ideeën
Het stukje educatie is iets wat de onderne-
mers meer willen gaan uitbreiden. Leonie: 
“We hebben de ruimte en er zijn tal van 
samenwerkingen mogelijk. Voorlezen voor 
kinderen, een rondleiding op de boerderij, 
een markt waar alle deelnemende onder-
nemers vertegenwoordigd zijn. We zit-
ten midden in de natuur. Ga lekker na het 

ophalen van de boodschappen het bos in, 
kijk en geniet. We hebben ons natuurlijk 
in eerste instantie gericht op het opzetten 
van het platform maar weten ook dat als 
we bij elkaar zitten, de ideeën beginnen te 
stromen en dat is een heel mooi proces om 
deelgenoot van te mogen zijn.” 

Hoe werkt het?
Het principe van ‘Wat de boer wel kent’ 
is eenvoudig. Via de website www.watde-
boerwelkent.nl bestel je vóór woensdag 
18.00 uur je boodschappen en die staan 
op zaterdagochtend op Ten Vorsel 3 in 
Bladel voor je klaar. Je kunt  op de site 
kiezen tussen verschillende pakketten, 
zoals een fruitpakket, broodpakket of 
zuivelpakket waarbij je geen keuze hoeft te 
maken wat er in het pakket zit. Bij een aan-
tal ondernemers, zoals de vleesproducent 
of de maaltijden moet je wel kiezen wat 
je wilt hebben. Je kunt aangeven in welk 
tijdslot je de boodschappen op komt halen 
en dat kan helemaal coronaproof. Je hebt 
al betaald via de website en kunt dus bin-
nen twee minuten weer op weg naar huis 
zijn. Carla: “We stimuleren zoveel mogelijk 
om met de fi ets te komen en hebben daar 
zelfs een leuke actie voor bedacht: wie vijf 
stempels heeft gespaard, krijgt een gratis 
product als cadeautje.”

Positieve reacties
Het initiatief ‘Wat de boer wel kent’ kan 
rekenen op veel positieve reacties. Anke: 
“We hebben inmiddels honderd vaste klan-
ten en dat zegt veel. We zijn laatst genoemd 
door de gemeente die ons aanprees om 
de lokale verbinding en het stimuleren van 
vers en gezond voedsel. Klanten komen uit 
de hele Kempen, net als onze producten. 
We zijn trots op de Kempen en willen dat 
graag uitstralen naar onze klanten.” Karin 
noemt zichzelf startende ondernemer en is 
verrast over haar eigen ondernemerschap. 
“Wij telen aardappelen. Tijdens corona 
besloten wij om verse friet aan te gaan 
bieden op ons bedrijf. Dat liep als een 
trein en zo sloten we ons aan bij ‘Wat de 
boer wel kent’. Ik kwam op het idee om 
ook krieltjes te gaan maken en verkopen 
en deze zijn ook een succes gebleken. Zo 
biedt dit platform dus ook een podium aan 
startende ondernemers.”

Wat je van ver haalt is lekker, wordt wel 
eens gezegd. Maar wat je dichtbij haalt is 
vele malen lekkerder want het is duurzaam, 
je ondersteunt er de lokale ondernemers 
mee en dat proef je.

www.watdeboerwelkent.nl

vervolg van pagina 1

WIST 
   JE 
 DAT...?

... mensen sneller geneigd zijn een romantisch boek 
te kopen als de boekwinkel naar chocolade ruikt? 

Belgische wetenschappers deden een tien dagen lange 
test en testten zo 201 klanten. Mensen waren meer 
geneigd bij de romantische en kookboeken rond te 

kijken en ze ook daadwerkelijk te kopen. 

WAT DE BOER WEL KENT

MmmacaronCurly’s patisserie

Het Fruit

Boerderijwinkel De Walhoeve

Bakkerij Wieland
Boerderij-automaat Reusel

Duis Scharrelfarm

Van Raak Vleesvee

Kaasboerderij de Hooiberg

Worstenbrood Hulsel

QarcZuivel

Twinckeltje
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Er is voor elke woning voldoende energie, 
het is er alleen niet op het juiste mo-
ment. We moeten dus energie op kun-
nen slaan als er te veel is om weer te 
gebruiken als er te weinig is. Dat geldt 
zeker voor warmte. In de zomer is er te 
veel, in de winter te weinig. In fossiele 
brandstoff en zit energie opgeslagen en 
dus was het gebrek aan warmte in de 
winter jarenlang geen probleem. Maar 
het gebruik van fossiele brandstoff en 
veroorzaakt klimaatproblemen en daar-
om zitten we nu in een energietransitie. 
Energieopslag en dus warmteopslag is 
weer een belangrijk onderwerp gewor-
den.

Warmteopslag in water is eigenlijk een 
bekend gegeven. In veel huizen staan of 
stonden boilers waarin warmwater wordt 
opgeslagen. Meestal voor sanitair gebruik. 
Hoe goed zo’n boiler ook geïsoleerd is, na 
verloop van tijd koelt het water af. We kun-
nen er hooguit een aantal dagen mee over-
bruggen. Daarbij komt dat in water niet zo 
heel veel warmte kan worden opgeslagen. 
Een kleine etagewoning heeft in de winter 

een warmtebehoefte van ongeveer 
2GJ. Om die op te slaan heb je een vat 

nodig van 8m3. 

Dit volume kan sterk beperkt worden door 
aan het water materialen toe te voegen 
waardoor het water bij een hogere tem-
peratuur (bijvoorbeeld 20°) bevriest. In de 
overgangsfase van vloeibare naar vaste 
vorm gaat heel veel energie zitten (onge-
veer 80 keer zoveel). Op deze manier zijn 
voorzieningen te maken die een gemiddeld 
gezin vier tot vijf weken van warmte voor-
ziet. Een voorbeeld van zo’n voorziening is 
een buff erzak die in de kruipruimte van een 
woning wordt geplaatst. Collectoren op het 
dak in combinatie met een warmtepomp 
vullen de buff er met warmte en houden 
deze op peil. Die combinatie is belangrijk 
want het is een dynamische opslag waar-
bij ook in de winter zoveel mogelijk warmte 
van het dak wordt gehaald. 

Meer informatie over warmteopslag en 
andere onderwerpen: energieloket@
kempenenergie.nl of neem deel aan onze 
OnlineEnergieWorkshops. Kijk hiervoor op

www.kempenenergie.nl

Warmte bufferen
Advies over energieverbruik

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

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

Ook voor

elektrotechniek!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Acquisitie wordt niet op prijs gesteld *

Er zijn vergevorderde plannen uitgelekt 
over de oprichting van een professionele 
betaald voetbalorganisatie in de Kempen. 
Gesprekken met beoogde sponsoren 
hebben een positief gevoel gegeven 
bij de initiatiefnemers. Zowel ASML als 
VDL hebben toegezegd fi nancieel te on-
dersteunen zodat het mogelijk moet zijn 
om op termijn een stevige middenmoter 
in de hoogste voetbalklasse te kunnen 
continueren. Het model van Bilbao waar-
bij alleen spelers uit de streek worden 
aangetrokken, durft men niet aan. Wel 
zullen plaatselijke talenten zeker nadruk-
kelijk in beeld zijn en de kans krijgen zich 
te bewijzen. Nog niet bekend is waar 
precies het sportpark zal worden gesi-
tueerd. Zowel het industrieterrein van 
Hapert als van Eersel worden in ogen-
schouw genomen. Onderhandelingen 
zullen op korte termijn worden gestart. 
Zo ook staan gesprekken op stapel met 
FC Eindhoven. Als de licentie van die 
organisatie kan worden overgenomen, 
kan op korte termijn worden gestart met 
het directe voetbalgebeuren. 

Had u uw wenkbrauwen gefronst bij het 
lezen van het bovenstaande of sloeg 
er twijfel toe tijdens het verdere lezen? 
Bovenstaande is bedoeld om u kennis te 
laten maken met fakenews. We moeten 
in deze tijd steeds oplettend blijven bij al 
het nieuws dat op ons wordt losgelaten. 
Je moet steeds weer voor ogen houden 
in hoeverre nieuws strookt met hetgeen 
je weet en of het een logische aanvul-
ling daarvan is. In de Verenigde Staten is 
namelijk gebleken dat je heel veel aan-
hangers kunt krijgen met onwaarheden 

en een onwerkelijke realiteit voor te 
spiegelen. Blijf kritisch en kijk goed uit 
welke koker berichten komen. 

Lees nog eens het onzinbericht van hier-
boven. Er staat geen enkele bron bij ver-
meld. Wat zou het belang zijn van con-
cerns als ASML en VDL om fl ink te gaan 
sponsoren. Dat zijn concerns die een 
moderne sturing hebben en geen aan-
dacht  besteden aan privéspeeltjes van 
CEO’s. Bij FC Eindhoven zal men er niet 
aan denken om zijn licentie af te geven. 
Allemaal zaken waar u bij het kritisch 
lezen vraagtekens kunt zetten. We moe-
ten wel, want we worden overspoeld 
met informatie uit de hele wereld. Het 
is dan best moeilijk om nieuwsfeiten op 
waarheid te beoordelen. Het is soms al 
moeilijk om nieuws dat via de publieke 
zenders tot ons komt te beoordelen. Kijk 
eens naar de nieuwsuitzendingen van de 
Nederlandse en Belgische nationale om-
roep. De benadering is soms compleet 
verschillend. Toch kunnen beide gelijk 
hebben. Het verschil is uit welke invals-
hoek een onderwerp wordt benaderd.

In een dagblad werden wat zaken die 
speelden tijdens de Amerikaanse verkie-
zingen op een rijtje gezet. Thema’s die 
over de bevolking werden uitgestrooid 
zijn fraude, ontslag van hooggeplaatste 
ambtenaren, onterecht de overwinning 
opeisen en de oppositie de toegang 
weigeren tot informatie en fondsen. We 
zijn verbaasd dat dit kan en dat er mil-
joenen mensen in mee gaan. Maar stel 
nu dat dit alles betrekking zou hebben 
op een voormalige Sovjetrepubliek of 
Zuid-Amerikaans land. Zouden we der-
gelijke zaken dan niet beschouwen als 
logisch en sancties gaan overwegen?  
Hopelijk is het zo dat we de Verenigde 
Staten snel weer welkom kunnen heten 
in de moderne wereld.

Dick Bos

FC Kempenland

column

Veel ondernemers hebben fi nanciële 
problemen door de coronacrisis. Hier-
door kunnen zij kwetsbaarder zijn voor 
criminelen die de onderneming willen 
gebruiken als ontmoetingsplaats of om 
geld wit te wassen. Criminelen bieden 
een ‘reddingsplan’ met snel contant 
geld. Dit lijkt aantrekkelijk, maar je loopt 
een groot risico als er illegale activitei-
ten bij jou plaatsvinden. 

De contante geldstromen maken het mo-
gelijk om geld wit te wassen en drugshan-
del of illegaal gokken te faciliteren. Op dat 
moment word jij als ondernemer aanspra-

kelijk gesteld en kan je pand worden ge-
sloten. Ook deinzen criminelen niet terug 
voor bedreiging en geweld. Eenmaal in de 
greep van een crimineel, kom je er niet van 
verlost.

Welke steun is wél betrouwbaar?
Vanuit de Rijksoverheid is er een steun- en 
herstelpakket met tijdelijke fi nanciële re-
gelingen. Hiermee helpt zij grote en kleine 
(zelfstandig) ondernemers. Hulp kan ook 
komen via een geldverstrekker, familielid of 
andere investeerder. Verder bieden VNO-
NCW/MKB-Nederland en de Kamer van 
Koophandel veel informatie voor onder-
nemers. Ook regiomanagers en adviseurs 
van brancheverenigingen staan voor je 
klaar om je verder te helpen.

Ondernemers, 
blijf alert!



5 26 maart 2021 IN DE KEMPEN

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 
WWW.STAPPAERTS-MODE.NL

Volop nieuwe 
voorjaarscollectie

in huis!
Bel 0497 - 38 14 33 of 

Whatsapp 06 - 38 88 61 68 voor 
een vrijblijvende winkel afspraak

 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

 Violen F1 “grootbloemig”
 Bosviolen “kleinbloemig”
 Assortiment voorjaarsbloeiers 
  Assortiment vaste planten

UIT EIGEN KWEKERIJ
Broekstraat 15 - Bergeijk - Tel. 06-222 09 819

 voorjaarsbloeiers 

UIT EIGEN KWEKERIJ

Openingsuren:
ma. t/m vr. van 9 tot 17 u

za. van 9 tot 16 u

Broekstraat 15 • Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

Like ons op Facebook

WESTELBEERS - Helaas dit jaar ook 
geen sfeervolle Syrische Paaslunch, 
maar we hebben onze chefkok bereid ge-
vonden om smaakvolle Paashapjes take-
away voor u te bereiden voor op de 1e 
Paasdag 4 april. Te gebruiken voor bij de 
lunch, als tussendoortje of bij uw diner!

Omdat ook onze horeca nog steeds geslo-
ten moet zijn en we daardoor onze gasten 
moeten missen, hebben wij gemeend op 
deze manier wellicht weer een contactmo-
ment te kunnen creëren. We hopen u  dan 
ook weer te mogen ontmoeten op 1e Paas-
dag voor de hapjes. Bekijk onze website 
voor de volledige info. Alvast hartelijk dank 
voor de steun!

www.cultuurboerderij.nl

Paashapjes take-away 
van De Cultuurboerderij

KEMPEN - Door co-
rona zijn veel men-
sen hun baan of inko-
men kwijtgeraakt. Bij 
anderen is de situatie 
volstrekt onzeker. In-

eens wordt het betalen van vaste lasten 
iets om je zorgen over te maken. Of kun je 
geen boodschappen meer doen. 

Dan helpt het niet dat je hele gezin ook 
nog eens de hele week thuis is, waardoor 
er meer gegeten en gedronken wordt. 
Kortom, corona heeft in veel huishoudens 
gezorgd voor vragen en zorgen over geld 
en huisvesting. In de Kempen werken vijf 
maatschappelijk werkers van Lumens die 
iedereen vanaf 18 jaar graag helpen op dit 
gebied. Ook tijdens corona. Daarvoor hoef 
je (nog) geen grote problemen te hebben, je 
mag bellen of mailen met de kleinste vragen 
of zorgen. Maatschappelijk werk wijst je de 
weg naar de juiste hulp en helpt je omgaan 
met de situatie waar je in zit. We kennen de 
weg naar schuldhulpverlening, fi nanciële 
maatjes, uitkeringsinstanties, woningbouw 
etc. We merken dat tijdens de coronacrisis 
bijna alle huishoudens met vragen zitten. 
Daarom zijn we er, juist nu! Niet alleen voor 
geld- of huisvestingsvragen, maar ook voor 
bijvoorbeeld onrust thuis, stress, rouw en 
verlies of een assertiviteitstraining. 

Hulp vanuit maatschappelijk werk is gratis. 
Maak een afspraak door te bellen of een 
e-mail te sturen. Eén van de maatschap-
pelijk werkers neemt dan zo snel moge-
lijk contact met je op. Aanmelden kan via 
040-2193300 of aanmeldingenkempen@
lumenswerkt.nl. Kijk ook eens op www.
lumenswerkt.nl voor meer informatie.

Hulp vanuit 
maatschappelijk werk
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www.pc55.nl 
goed om te weten

Om ons heen zien we dat veel onderne-
mingen in financiële problemen komen 
vanwege alle maatregelen die geno-
men worden om de verspreiding van het  
Corona-virus te beperken. Dit heeft als 
vanzelfsprekend ook gevolgen voor de 
werknemers en de ondernemers ach-
ter deze ondernemingen. Steeds vaker 
ontstaan bij hen problemen om aan de 
lopende verplichtingen te kunnen blijven 
voldoen. 

Een van de financiële verplichtingen waar-
aan voldaan moet worden, is het betalen 
van alimentatie. Wanneer de inkomsten, en 
hiermee doorgaans de draagkracht, (tijde-
lijk) vermindert, dan kan dit tot problemen 
leiden bij het nakomen van de alimentatie-
verplichtingen. Hoe kunt u dan het beste 
handelen? Hieronder geven wij een aantal 
tips die u wellicht kunnen helpen:

1.  Zet de betaling niet ineens eenzijdig 
stop!

Alimentatieafspraken die tijdens de schei-
ding in een convenant of ouderschapsplan 
zijn vastgelegd, zijn bindend en kunnen 
niet zonder overleg worden stopgezet. Ze-
ker niet als de afspraken zijn vastgelegd in 
een gerechtelijke uitspraak. Doet een van 
de ex-partners dit wel, dan kan de andere 
ex-partner doorgaans alsnog de betaling 
afdwingen door bijvoorbeeld een deur-
waarder of het LBIO in te schakelen. Dit 
met alle bijkomende kosten van dien. Vaak 
zien we dat de relatie tussen de ex-part-
ners verslechterd raakt als er een deur-
waarder ingeschakeld wordt. Bovendien 

schaadt het de relatie met uw ex-partner, 
wat ook eventueel aanwezige kinderen niet 
ten goede zal komen.

2. Neem contact op met uw ex-partner
Vertel uw ex-partner over de ontstane pro-
blemen en stel voor om samen te probe-
ren tot een oplossing te komen. Dit kan 
door met elkaar in gesprek te gaan over 
een aanpassing van het te betalen bedrag. 
Wellicht is het mogelijk om af te spreken 
tijdelijk een lager bedrag te betalen of een 
betalingsregeling te treffen of zelfs een 
opschorting overeen te komen. Leg deze 
afspraken dan wel altijd schriftelijk vast, 
zodat hierover geen misverstanden kunnen 
bestaan. Samen tot een oplossing komen 
is belangrijk en vaak de snelste en goed-
koopste optie.

3. Schakel een mediator in
Lukt het niet om samen afspraken te  
maken? Neem dan contact op met een 
advocaat/mediator die de ex-partners kan 
begeleiden bij het maken van afspraken. 
Mochten partijen er samen niet uitkomen, 
dan resteert alleen nog een gang naar de 
rechter. Door de lange wachttijden geniet 
het de voorkeur om samen met uw ex-part-
ner tot een oplossing te komen en weg te 
blijven van het indienen van een verzoek 
tot wijziging van de te betalen alimentatie 
bij de rechtbank, zodat problemen snel-
ler kunnen worden opgelost. Ook na een 
scheiding is het van belang om samen in 
overleg te blijven. 

Bron:  Knegtmans Advocaten & Mediators

Alimentatieproblemen 
door Corona?

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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Houd je van boeken en mensen? 

Wil jij een maatschappelijke bijdrage leveren in je werk?  

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bij de Bibliotheek is iedereen welkom om zich persoonlijk te 
ontwikkelen. Voor onze bibliotheken in Reusel, Bladel en Hapert 
zijn we op zoek naar de spil in het web in de lokale samenleving. 
Iemand die het leuk vind om activiteiten te organiseren, kinderen 
en volwassenen te helpen bij hun ontwikkeling en partners aan 
elkaar en de bibliotheek te verbinden. 

Ben jij communicatief sterk en weet je je weg te vinden in de 
digitale wereld? Solliciteer en werk mee aan de bibliotheek 
van de toekomst! 

Meer informatie vind je op www.bibliotheekdekempen.nl. 
Solliciteren kan tot en met 8 april. 

Gezocht: Bibliotheekmedewerker  
regio Bladel (20-24 uur) 

 

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

Jonge reeën in april
Vanaf april worden er namelijk reekalfjes 

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

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

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

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

Baasjes: 
lijn uw hond aan in het bos!

INFORMATIEF
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W www.hermans-tweewielers.nl
 E  info@hermans-tweewielers.nl

Kerkstraat 14 • Hapert
 T 0497 - 381335

Kerkstraat 30 • Reusel
 T 0497 - 641367

Op zoek naar een goede gebruikte 
fi ets? We hebben ze zowel 

elektrisch als niet-elektrisch en 
ook high speedfi etsen.

Voor sportief 
maar ook voor stadsgebruik.

Allemaal volledig in orde en rijklaar.

GROOT AANBOD VAN GEBRUIKTE FIETSEN!GROOT AANBOD VAN GEBRUIKTE FIETSEN!

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Stel je bent een weekje ziek. 
Je familie en vrienden weten dat en bie-
den spontaan aan om een keer bood-
schappen te doen of het gras te maaien. 
Maak je dan gebruik van die hulp of vind 
je die drempel te hoog? Mantelzorgers 
lopen vaak tegen dit soort zaken aan. Of 
ze vinden de drempel te hoog om hulp 
te vragen of ze willen even hun verhaal 
kwijt. Bij de gemeente Bladel is sinds  
1 oktober Eva Delissen in dienst die 
mantelzorgers ondersteunt.

Altijd een oplossing
Voor de gemeente Bladel is de functie van 
Mantelzorgondersteuner nieuw. Eva: “Er 
bleek behoefte te zijn aan iemand die man-
telzorgers met raad en daad bij kon staan. In 
Bladel zijn bijna driehonderd mantelzorgers 
aangemeld. Uit schattingen van Mantel-
zorgNL blijkt dat in onze gemeente zou gaan 
om ruim zesduizend mantelzorgers van 15 
jaar en ouder die langdurig zorg verlenen 
voor een naaste. Ruim vijfhonderd van hen 
zijn zwaar belast, volgens de verwachting. 
Mantelzorger ben je als je minimaal acht uur 
per week of langer dan drie maanden voor 
iemand zorgt. Niet beroepsmatig natuurlijk. 
Wij willen als gemeente die norm niet zo 
heel streng hanteren; als jij je mantelzorger 
voelt en hulp nodig hebt, kun je altijd bij mij 
aankloppen. Ik kan het zorgen niet van je 
overnemen maar ik kan wel begeleiden en 
ondersteunen. Mijn instelling is: er is altijd 
een oplossing te vinden want ‘ik weet het 
niet’ heeft nog nooit iets opgelost.”

Ondersteuning 
Mantelzorgers kunnen tegen heel prak-
tische zaken aanlopen zoals ‘waar haal 
ik een warme maaltijd vandaan?’ maar 
ook hebben zij behoefte om hun verhaal 
te doen of om begeleid te worden in hun 
zoektocht naar hulpmiddelen of bij contact 
met instanties. “Geen enkele vraag is gek 
of raar”, vindt Eva. “De doelstelling van 
de gemeente is om informatie, advies en 
praktische hulp aan te bieden maar ook 
om mantelzorgers inzicht te geven in hun 
belastbaarheid. Vaak groeit het werk van 
een mantelzorger ongezien. Het begint met 
een klein klusje en eindigt in een groot ta-
kenpakket. Ik kan met een mantelzorger 
onderzoeken of de draaglast niet te groot 
is geworden. Samen bekijken we welke 
taken energie geven en welke taken even-
tueel door een professionele organisatie 
overgenomen kunnen worden. Daarbij is 
het niet de bedoeling dat ik al het regelwerk 
uit handen neem; we doen het samen. Ik 
begeleid en stuur maar de autonomie van 
de mantelzorger blijft gewaarborgd.”

Hulp
Geen twee hulpvragen zijn hetzelfde en 
dat heeft alles met persoonlijke beleving 
te maken. “Ieder mens is uniek en dus 
ook de mate waarin iemand werk op zijn 
of haar schouders kan nemen”, gaat Eva 
verder. “Waar de ene mantelzorger al blij is 
met een praatje, heeft de ander praktische 
hulp nodig. Ik ben er voor het praatje maar 
kan eventueel ook verwijzen naar de lot-
genotengroep van Wel!zijn De Kempen. Zij 
verzorgen ook activiteiten voor jonge man-
telzorgers, een vaak onderbelichte groep. 
Vrijwilligers van Wel!zijn de Kempen kunnen 
ingezet worden om praktische hulp te verle-
nen en iedere maandag en vrijdag is er van 
09.30-11.30 uur bij DeGoeiPlak een inloop 
om vragen te stellen over mantelzorg.” 

Tools
“Hulp vragen is niet voor iedereen gemak-
kelijk. Een tool waar ik regelmatig naar 
verwijs is: Huppla, dat is een website die 
werkt als een app waar mantelzorgers pre-
cies aan kunnen geven welke vorm van 
hulp ze nodig hebben. Hun familie of vrien-
den kunnen inloggen en aangeven welk 
hulp ze kunnen bieden en met welke fre-
quentie. De app matcht de vraag met het 
aanbod, dat neemt een drempel weg. Iets 
waar veel mantelzorgers tegenaan lopen; 
ze vinden hulp vragen vaak lastig. Terwijl 
mensen heel graag iets voor een ander wil-
len doen.” Mantelzorgers lopen vaak tegen 
een verstoring van de balans tussen privé 
en werk aan en huiveren om het gesprek 
met hun werkgever aan te gaan. “Ook hier-
in kan ik een rol van betekenis spelen”, legt 
Eva uit. “Ook op dit gebied kan ik hulp en 
ondersteuning bieden.”

Laagdrempelig
Voor de hulp van de Mantelzorgondersteu-
ner is geen verwijzing nodig en de hulp is 
gratis. “Ik wil zo laagdrempelig mogelijk 
werken en daarom heb ik een rechtstreeks 
telefoonnummer en emailadres”, vertelt 
Eva. “Je kunt me altijd rechtstreeks bena-
deren, er is geen intake of inkomenseis. Als 
je mijn hulp nodig hebt, ga ik kijken wat ik 
kan betekenen. Op dit moment is het wat 
lastig om met de doelgroep in contact te 
komen omdat door corona weinig activitei-
ten plaatsvinden. Maar het kan voor man-
telzorgers juist fijn zijn om nu contact met 
mij te leggen, al is het maar om even stoom 
af te blazen. Het is voor iedereen een zware 
tijd maar als je bijna niet van huis kunt en 
álle zorg op je schouders komt, dan begrijp 
ik heel goed dat je het even niet meer ziet 
zitten of hulp wilt. Het is niet iedereen ge-
geven de eigen grenzen goed te kunnen 
bewaken. Als mantelzorger ga je snel over 
je grens heen omdat er steeds een stukje 

zorg bijkomt of je denk dat het erbij hoort 
omdat je nu eenmaal, moeder, dochter,  
vader of vriend bent. Aarzel niet en vraag 

om die hulp, het is beschikbaar.” Eva De-
lissen is bereikbaar op telefoonnummer:  
06-15911968 of mail e.delissen@bladel.nl.

Er is altijd een oplossing te vinden
Eva Delissen is Mantelzorgondersteuner voor de gemeente Bladel

Eva: “Vaak groeit het werk van een mantelzorger ongezien. Het begint met een klein klus-
je en eindigt in een groot takenpakket. Ik kan met een mantelzorger onderzoeken of de 
draaglast niet te groot is geworden. Samen bekijken we welke taken energie geven en 
welke taken eventueel door een professionele organisatie overgenomen kunnen worden.”
(Fotografie: Imca van de Weem)

ZORG & ONDERSTEUNING



826 maart 2021

Op vrijdag 2 april wordt ‘Drie maal twee, is zes teveel’ 
uitgezonden op KempenTV. 

De hele dag door zal het toneelstuk dat opgevoerd werd in 2012 
te zien zijn. De regie was in handen van Ingrid Tijssen.

IN DE KEMPEN

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Het ministerie van VWS heeft gekozen 
voor het grootschalig opschalen van het 
aantal vaccinaties. Het streven is 1,5 mil-
joen prikken per week. GGD BZO draagt 
hier aan bij met twee XL vaccinatieloca-
ties. De huidige locatie in Eindhoven in 
het Indoor Sportcentrum aan de Theo 
Koomenlaan blijft bestaan en er komt 
een XL vaccinatielocatie bij in Helmond 
aan de Haverdijk. De huidige locaties in 
Helmond, Best en Valkenswaard worden 
ontmanteld. De locatie die voorzien was 
in Bladel wordt niet opgebouwd. 

In Brabant–Zuidoost is gekozen om van 
meerdere kleinere vaccinatielocaties over 
te gaan naar 2 zogenaamde XL locaties. 
In totaal zijn er dan 30 tot 35 priklijnen be-
schikbaar. Er wordt al 7 dagen in de week, 
8 uur per dag geprikt. Als het nodig is (als 
er meer vaccins beschikbaar komen) is 
er nog altijd de mogelijkheid om de ope-
ningstijden te verruimen en daarmee het 
aantal prikken per dag te verhogen. In de 
komende weken wordt de nieuwe XL loca-
tie in Helmond opgebouwd. Het streven is 
om eind april 2 XL locaties te hebben. In de 
tussentijd worden alle beschikbare vaccins 
gewoon gezet.

De aanpassingen in het ‘vaccinatieland-
schap’ in Brabant-Zuidoost zijn zorgvuldig 
gekozen. Klantvriendelijkheid en effi  ciëntie 
staan voorop. “We willen al onze inwoners 
goed bedienen, zo min mogelijk reistijd 

geven en tegelijkertijd willen we zo snel 
mogelijk de beschikbare prikken zetten”, 
licht Gonny van Loon, programmamanager 
COVID-19, GGD BZO toe. ”Deze twee XL 
locaties kunnen een fl inke verkeersstroom 
aan, hebben voldoende parkeerplekken en 
zijn goed bereikbaar. We kunnen verschil-
lende vaccins per locatie geven, personeel 
effi  ciënt inzetten en het levert logistiek 
gezien fl inke voordelen op om voor twee 
grote locaties te kiezen. Allemaal redenen 
waardoor we sneller kunnen werken en dus 
sneller meer inwoners kunnen voorzien van 
een vaccinatie. Maar we blijven afhankelijk 
van de levering van het vaccin.”

Ondertussen werkt GGD BZO steeds effi  -
ciënter. Het logistieke proces is aangepast, 
waardoor er geen 18 maar 40 tot 60 prik-
ken per uur gezet worden. Hiervoor wordt 
het administratieve gedeelte los van het 
prikken. Deze nieuwe manier van werken 
is vorig weekend op de locatie in Best met 
succes getest. Binnenkort passen we de 
vaccinatielocatie in Eindhoven aan op deze 
nieuwe werkwijze en ook de nieuwe locatie 
in Helmond zal zo opgebouwd worden.  

Gonny van Loon: “We verbeteren onze 
processen continu. Ook inwoners die bij 
ons komen voor een vaccinatie kunnen 
ons hierbij helpen. Heel simpel, door goed 
voorbereid naar de afspraak te komen. 
Neem de gezondheidsverklaring ingevuld 
mee, de medicijnlijst en trek gemakkelijke 
kleding aan zodat we snel de prik kunnen 
zetten. Op die manier werken we allemaal 
mee!” 

Meer informatie op:

www.coronavaccinatie.nl
www.rivm.nl/covid-19

GGD BZO krijgt 2 XL vaccinatielocaties

REGIO - Er wor-
den op verschil-
lende locaties in 
het Dommelge-
bied 50 stuwen 
o m g e b o u w d . 
Het ombouwen 

van de stuwen is onderdeel van een gro-
ter project, waarbij in totaal 52 stuwen 
worden geautomatiseerd. Door stuwen 
te automatiseren, kan het waterschap 
beter inspelen op weersextremen: nóg 
beter water vasthouden om droogte te-
gen te gaan en tegelijkertijd waterover-
last voorkomen bij enorme hoosbuien.

Omdat schotbalkstuwen niet geautoma-
tiseerd kunnen worden, worden eerst 50 
van deze schotbalkstuwen omgebouwd 
naar kantelstuwen. Daarna worden alle 
52 kantelstuwen geautomatiseerd. Naar 
verwachting zijn de werkzaamheden eind 
2021 afgerond.

Automatiseren nodig voor goed 
peilbeheer
Stuwen zorgen ervoor dat we water kunnen 
vasthouden. Zo zorgen we voor voldoende 
(grond)water. Het vasthouden van water is 
erg belangrijk na de laatste droge zomers. 
Daarom stellen we stuwen zo hoog moge-
lijk in, totdat er een hoosbui valt. Dan moe-
ten de stuwkleppen of schotbalken omlaag 
gezet worden om natschade op aanliggen-
de grond te voorkomen.

We bedienen stuwen nu nog met de hand. 
Snel reageren is daardoor niet altijd mo-
gelijk en daarom houden we water nu niet 
maximaal vast. Automatische stuwen rea-
geren zelf op de situatie van dat moment. 

Het bedienen van deze stuwen kan ook op 
afstand gebeuren. Zo kunnen we maximaal 
water vasthouden om droogte tegen te 
gaan en tegelijkertijd wateroverlast voor-
komen.

Ombouwen en automatiseren stuwen 
voor beter waterbeheer

WIST 
   JE 
 DAT...?

... de succesvolste piraat een vrouw was? 
De 19e eeuwse Chinese piraat Ching Shih, 
een voormalige prostituee en weduwe van de 

angstaanjagende piraat Cheng I, werd enorm succesvol 
toen haar man overleed en leidde uiteindelijk 
meer dan 1800 piratenschepen en 80.000 mannen.
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Maikel (29) start in mei als leerling Ver-
zorgende IG bij Oktober, locatie Floriaan 
in Bladel. Hij doet dit via het traject Lef-
gozer(m/v). Maikel: “Ik heb er echt ont-
zettend veel zin in. 

Toen ik op 16 jarige leeftijd een beroeps-
keuze moest maken had ik geen idee wat 
écht bij me paste. Nu, jaren later, kan ik 
eindelijk een keuze maken vanuit mijn hart. 
Werken in de zorg, dat past bij mij!”.

Maikel heeft na het VMBO een opleiding 
in de horeca gevolgd. Zijn loopbaan heeft 
zich tot nu toe daar afgespeeld. 

Maikel: “de afgelopen twee jaar ben ik erg 
aan het zoeken geweest naar waar ik echt 
blij van werd. ‘Is dit het nou?’ is een vraag 
die ik mezelf regelmatig stelde. In mijn 
zoektocht heb ik veel gesproken met fa-
milieleden die in de zorg werken. Iedereen 
was er van overtuigd dat ook ik daar thuis 
hoorde”. 

Toen Maikel de stap durfde te zetten wees 
zijn schoonvader hem op Lefgozer. Maikel: 
“een mooie kans om in 18 maanden opge-
leid te worden tot verzorgende IG.” 

Als we Maikel vragen waar hij het aller-
meeste naar uitkijkt antwoordt hij het vol-
gende: “Ik heb heel veel zin om een bijdra-
ge te mogen leveren aan het fijner maken 
van iemand zijn dag. In de horeca deed ik 
dat natuurlijk ook, maar de horeca is meer 
een luxe product. De zorg is essentieel. 
Mijn gastvrijheid en mijn kwaliteit om men-
sen zich thuis te laten voelen kan ik in de 
zorg goed kwijt.”.

We vroegen Maikel wat hij er van vindt 
om weer naar school te gaan. Al lachend 
antwoordde hij: “toen ik 16 was had ik me 
niet kunnen voorstellen dat ik het ooit zou 
zeggen, maar heel eerlijk gezegd heb ik er 
gewoon ontzettend veel zin in”.

Een keuze vanuit je hart, switchen naar de ZORG!

Interesse in Lefgozer?
Lefgozer (m/v) is een regionale samenwerking met partijen in Zuidoost-Brabant: 
Oktober, Joris Zorg, ZuidZorg, Vitalis, Archipel, Sint Annaklooster en Ananz. De sa-
menwerking is gestart per december 2020. Het initiatief komt uit Noordoost-Brabant 
waar in de afgelopen 20 maanden ruim 350 mensen zijn gestart en de eerste 45 
deelnemers inmiddels afgestudeerd zijn. Om in de toekomst meer mbo-leerlingen te 
kunnen opleiden voor de zorg, zijn de voorwaarden om een opleiding te starten voor 
zij-instromers, de zogenaamde ‘lefgozers’, aantrekkelijker gemaakt. 

Het werk-leerprogramma omvat een verkorte mbo-zorgopleiding waarbij het diploma 
Verzorgende IG  wordt gehaald in 18 maanden. 100% Vergoeding van de opleiding, 
een passend salaris vanaf dag één plus een baangarantie met een vast contract in de 
ouderenzorg. Gedurende het traject is er persoonlijke begeleiding van een werkbege-
leider, een groepsdocent en een carrièrecoach. 

Meer weten of je aanmelden? 
www.lefgozer.nu

Ontdek 
onze 
nieuwe
voorjaars
collectie

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

voorjaarsvoorjaarsvoorjaars

Nieuwstraat 8 Eersel  tel. 0497 - 55 69 96 

open op afspraak  
bel 0497 55 69 96

21%
KORTING

op bijna alles!
Bij besteding

vanaf 15.-

GROOTS
INSLAAN!

Woensdag 31 maart t/m zaterdag 3 april 2021

Vraag ons naar de voorwaarden.
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Drogisterij & Parfumerie Antonius 
Markt 23 - Hapert 
Tel. 0497-382606

Drogisterij & Parfumerie Levens
Markt 78 - Reusel 
Tel. 0497-643035

Verkrijgbaar bij: Drogisterij Antonius Drogisterij & Parfumerie Levens
Markt 23, Hapert Markt 78, Reusel

'Het is echt ongelofelijk waar 
mensen CBD olie voor gebruiken!'

'Toen wij in onze winkel CBD
producten gingen verkopen,
waren wij redelijk sceptisch. 
Nu hebben wij inmiddels via
onze klanten al zoveel positieve
verhalen over CBD gehoord, dat
wij er zelf ook heel enthousiast
over zijn geworden. Het is echt
ongelofelijk waar mensen CBD
olie voor gebruiken, vaak met
verbluffende resultaten. Waar
wij iedereen wel voor  willen

waarschuwen, is dat er veel
verschillende CBD-producten te
koop zijn, maar deze zijn niet
allemaal even heilzaam. Het is
daarom belangrijk om goed op
de samenstelling, kwaliteit en
sterkte te letten van de CBD
olie die je wilt gaan gebruiken.'
Wat bijna niemand weet is dat
het Scandinavische klimaat en
de natuurlijke omstandigheden
daar perfect zijn voor de groei en

de teelt van hennepplanten en
dat de CBD geteeld in Denemar-
ken één van de beste ter wereld
is. 'Indien jij ook CBD wilt gaan
gebruiken voor het behoud van
jouw gezondheid, kom dan voor
een persoonlijk advies, vrijblij-
vend, bij ons langs. Onze
medewerkers weten bijna alles
over CBD en kunnen je dus een
gedegen advies geven.'

CBD wordt gewonnen uit Industriële hennep. CBD is een heilzame stof die goed is voor het
behoud van een goede gezondheid. In onze winkel horen we bijna dagelijks ongelofelijke 
verhalen van mensen die CBD olie gebruiken. 

Original CBD olie, 
één van

de beste ter
wereld!

CBD olie uit

Denemarken

Voor inwendig gebruik.Bevat minimaal 4% (400mg) 
pure en zuivere CBD (Cannabidiol)

Nu tijdelijk
van €39,95 voor

€36,95

Verkrijgbaar bij: Drogisterij Antonius Drogisterij & Parfumerie Levens
Markt 23, Hapert Markt 78, Reusel
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BLADEL - Wethouder Fons d’Haens van 
de gemeente Bladel heeft onlangs met 
Jessica Vogel en Marion van Zoom, 
Raad van Bestuur van Oktober, een 
overeenkomst getekend waarin de par-
tijen hun focus op de ambities voor de 
toekomstige ontwikkelingen op het ter-
rein Kempenland hebben vastgelegd. 
Deze overeenkomst voorziet in twee 
deelontwikkelingen; namelijk circa 86 
zorgappartementen ter vervanging van 
de huidige locatie Kempenland en 12 
grondgebonden woningen aan de Eu-
ropalaan. Een mooi resultaat van de 
samenwerking tussen de gemeente Bla-
del en Oktober, waarin de organisaties 
voortdurend met elkaar in gesprek zijn 
over de woonontwikkelingen voor oude-
ren in Bladel.

Maatwerkplan voor 86 nieuwe zorgap-
partementen
Het gebouw met de 86 nieuwe zorgappar-
tementen komt op het grasveld naast de 
huidige locatie Kempenland aan de ach-
terzijde van de locatie Floriaan. Dit komt 
ongeveer overeen met het huidige aantal 
plaatsen in Kempenland. De zorgapparte-
menten bestaan uit een huiskamer, slaap-
kamer, sanitaire ruimte en een inpandige 
berging voor een wasmachine. Als je gaat 
wonen in het complex kun je de zorg- en 
dienstverlening afnemen bij Oktober. Maat-
werk is hierbij het uitgangspunt. Naast de 
zelfstandige zorgappartementen wordt ook 
voorzien in het (her)huisvesten van zorgaf-
delingen die nu gesitueerd zijn in het hui-
dig Kempenland. Deze zorgafdelingen zijn 
dusdanig ontworpen dat zij eventueel ver-
bouwd kunnen worden naar zelfstandige 
zorgappartementen. Tot slot wordt in het 
gebouw een dagbesteding gerealiseerd.

Een multifunctionele woonzorglocatie
Aanvullend wordt een doorsteek naar Flo-
riaan gerealiseerd zodat de bewoners van 
het nieuwe complex gebruik kunnen ma-
ken van de faciliteiten van Floriaan, denk 
hierbij aan het Servicepunt, het restaurant, 
het winkeltje, de fysiotherapie en welzijn-
sactiviteiten. Het nieuwe complex is be-
doeld als de vervangende huisvesting voor 
het grootste gedeelte van de huidige loca-
tie Kempenland in Bladel. 

Een deel van de locatie Kempenland is la-
ter aangebouwd en nog courant. Dit zijn de 
huurappartementen van woningcorpora-
tie Wooninc.Deze blijven bestaan en gaan 
verder als zelfstandige complexen. Ook 
de huurders van Wooninc kunnen op ter-
mijn gebruik maken van de faciliteiten van 
Floriaan. Na de realisatie van het nieuwe 
complex gaat Oktober een deel van Kem-
penland slopen. Op dit gebied wordt een 
nieuwe woonwijk ontwikkeld.

Planning
Met het tekenen van de overeenkomst 
komt de ontwikkeling van het nieuwbouw-
project weer een stap dichterbij. Op dit 
moment worden de plannen verder uitge-
werkt. De verwachting is dat er in 2022 een 
start kan worden gemaakt met de bouw 
van het complex met de 86 zorgapparte-
menten. Het traject van de verder planvor-
ming, ontwikkeling en realisatie van de 12 
grondgebonden woningen start naar ver-
wachting al in het 2e kwartaal van 2021. 

Het traject van de stedenbouwkundige 
invulling van het resterende deel van het 
terrein Kempenland wordt later dit jaar, in 
samenwerking met de gemeente Bladel, 
opgestart.

Oktober werkt aan 
plan voor nieuwbouw 
locatie Kempenland

Impressie toekomstige Kempenland

Impressie toekomstige 
Kempenland

Er is veel veranderd door het coronavi-
rus. Hierdoor hebben velen onze groene 
woonomgeving opnieuw leren waarde-
ren. In de weekenden is het druk in de 
bossen en op de fiets- en wandelpaden. 
Veel dorpsgenoten maken een dagelijks 
‘ommetje’ en dat is mooi! 

Tegelijkertijd voelen steeds meer mensen 
zich eenzaam. Het is helaas niet vanzelf-
sprekend om ergens een kopje koffie te 
gaan drinken. Het verenigingsleven ligt 
nagenoeg stil. Ook voor inwoners met 
gezondheidsproblemen en mantelzorgers 
is dit een lastige tijd. Daarom hebben het 
TIP (Toeristisch Informatie Punt) en de 
Heemkunde Werkgroep (op initiatief van de 

Werkgroep Dementievriendelijke Gemeen-
te en Eén tegen Eenzaamheid) een wandel-
route ontwikkeld: het ‘Reuselummeke’.

Tijdens de wandeling kom je langs ver-
schillende cultuurhistorische plekken. De 
wandeling is goed toegankelijk voor ieder-
een. De route zal herkenning bieden aan 
ouderen en zal jongeren wat leren over de 
geschiedenis van Reusel. Leuk voor jong 
én oud dus! Bij het wandelen moet men 
zich uiteraard wel houden aan de corona-
maatregelen! Je vindt de route op onder-
staande website.

De route is ook tijdelijk verkrijgbaar bij het 
gemeentehuis (bij de PMD-afvalzakken) 
en bij TIP (maak een afspraak via 0497-
642523). Vrijwilligers kunnen de route zelfs 
thuisbezorgen; stuur daarvoor een e-mail 
met naam en adres naar info@tipreuselde-
mierden.nl

www.tipreusel-demierden.nl

Wandelroute 
‘Reuselummeke’
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De oplossing van de prijsvraag 
van februari was het voormalige 
diepvrieshuisje aan de Ganze-
straat in Hapert.

Diepvrieshuisjes als dat in Hapert 
stammen uit de jaren vijftig van 
de vorige eeuw. Het waren koel-
huisjes waar mensen een kluis 
konden huren om hun groente 
of vlees in te bewaren. Met de 
introductie van de koelkast en de 
diepvriezer kort daarna, verloren 
ze even snel hun functie als ze 
waren opgericht.

Het huisje in Hapert is gebouwd in 1959. Bouwer was de 
‘Coöperatieve Diepvriesinrichting G.A. in oprichting’, zetelende aan de toenmalige 
Ganzestraat 42. De bouwkosten bedroegen 3.200 gulden. Tien jaar later, in 1968, 
toen ook het Hapertse diepvrieshuisje zijn conserveerfunctie verloren had, is het 
verbouwd tot een werkruimte met magazijn. Toen ook heeft het gebouwtje zijn 
huidige adres gekregen, Ganzestraat 33. Daarmee was het huisje een fi ctieve kwart-
slag gedraaid. Uit een bij de oorspronkelijke bouwvergunning gevoegde situatie-
tekening blijkt namelijk dat het pad dat rechts langs het gebouwtje de tegenwoordige 
Nieuwe Wildernis inloopt (het Gaoperspad) en dat er in 1959 ook al was, oorspronke-
lijk diende als referentie bij de gevelindeling. Dat wil zeggen: wat nu de rechterzijgevel 
is, was in 1959 de voorgevel. De deur in deze gevel was toen de ingang en werd 
gefl ankeerd door niet één maar twee ramen. De tegenwoordige voor- en achtergevel 
waren toen twee blinde muren met alleen een paar ventilatie-openingen bovenin.

Door een gelukkig toeval kregen we onlangs inzage in het ledenregister van de 
Hapertse diepvriescoöperatie. Het huisje blijkt een doorslaand, zij het zeer lokaal 
succes te zijn geweest: op 26 mei 1959, zes weken nadat de bouwvergunning was 
verstrekt, meldden zich drieëndertig nieuwe leden aan, allemaal woonachtig aan 
hetzij de Ganzestraat of op Dalem. Onder hen de bewoner van Ganzestraat 42, 
Petrus Antonius Hermans. Met de drieëndertig inschrijvers lijkt het huisje volgeboekt 
te zijn geweest. In latere jaren veran-
derde er weinig in het ledenbestand. 
Er vertrokken er drie en er kwamen er 
8 bij, de laatste op 22 oktober 1966.

In zijn postmoderne jaren is het huisje 
nog verschillende keren van eigenaar 
veranderd en heeft het onder andere 
dienst gedaan als atelier. Uit een in 
2017 op een bekend sociaal medium 
uitgeschreven enquête, bleken de 
meningen over de cultuurhistorische 
waarde ervan verdeeld: sommigen 
vonden het foeilelijk en het moest 
maar verdwijnen, anderen zagen het 
liever nog een paar eeuwen behou-
den.

Winnaar is geworden 

Jeroen Liebregts 
uit Casteren

Heemkunde Bladel

Op de foto van deze maand zien we een 
schoolklas. Nu kunnen we de prijs natuurlijk 
toekennen aan de inzender die de meeste 
kleuters (want dat zijn het) herkent maar zo 
moeilijk willen we het niet maken. 

U dingt al mee naar een leuke prijs als u 
weet over welk dorp het hier gaat. 

Mail uw inzending naar heemkundebladel@gmail.com.

Succes!

www.heemkundebladel.nl
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In zijn postmoderne jaren is het huisje 

Toch nog onverwachts bereikte ons het bericht van het overlijden van

Henk Straatman

Henk was naast ondernemer een echte bestuurder. Hij was vele jaren 
lang voorzitter en tot de dag van zijn overlijden adviseur van ons bestuur. 
Daarnaast vervulde hij vele functies onder meer bij MKB Nederland, waarvan 
hij ook erelid was, op provinciaal en landelijk niveau en waarvoor hem ook 
een Koninklijke onderscheiding is toegekend. Daarin zette hij zich met name 
in voor de belangen van de ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. 

Henk was een gedreven bestuurder en heeft zich op velerlei terreinen ook 
verdienstelijk gemaakt voor de gemeenschap. Met zijn kennis en ervaring kon 
iedereen bij hem terecht en rekenen op zijn goede adviezen. Henk was ook 
een doorzetter, die zich zeker niet met een kluitje in het riet liet sturen.   

Wij allen zijn Henk dankbaar en zeer erkentelijk voor zijn inzet, zijn 
waardevolle en verbindende bijdrage en alles wat hij voor onze ondernemers-
vereniging heeft betekend. Wij zullen hem missen en wensen de familie 
Straatman veel sterkte met het verwerken van dit grote verlies.

Bestuur en leden van MKB Hapert  

Op 16 maart hebben we helaas 
afscheid moeten nemen van een trouw CDA lid;

Henk Straatman

Henk was een trouw bezoeker van onze vergaderingen en niet alleen lokaal, maar 
ook op provinciaal en landelijk niveau was hij een betrokken lid.

De inbreng en kennis die hij namens de ondernemers en vanuit de gemeenschap 
van Hapert tijdens de vergadering in bracht, zijn altijd waardevol geweest voor 
ons.

Namens het CDA Bladel wensen wij de familie Straatman veel sterkte toe.

CDA Bladel

  www.cdabladel.nl

WIST 
   JE 
 DAT...?

... de stilste ruimte op de wereld te vinden is in het 
hoofdkantoor van Microsoft in Redmond, Washington? 
De laboratoriumruimte meet een achtergrondgeluid van 
-20,35 dBa, dat 20 decibel onder de drempel van het 

menselijk gehoor ligt. Mensen die er zijn geweest zeggen 
dat de afwezigheid van geluid oorverdovend was en dat het 

geluid van je eigen ademhaling luid klinkt.

INFORMATIEF
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AL MEER DAN 20 JAAR ONGEHOORD GOED BELUISTERD IN DE KEMPEN

Op maandag 1 maart ging de nieuwe programmering van start op Kempen FM. 
Het station heeft fl ink geschoven met de DJ’s en een aantal nieuwe programma’s 
toegevoegd. Tegelijkertijd is ook vrijwel de complete vormgeving ververst met een 
nieuw gezongen jinglepakket en verdere aankleding van het station. 

Dit is de nieuwe programmering vanaf 1 maart: 

Maandag - Zaterdag
07.00 – 09.00 Ron Fitters – De Ochtendshow
09.00 – 12.00 Werk in Uitvoering
12.00 – 14.00 Frank van Loon - Showtime
14.00 – 15.00 Jordi Verrijdt – De Middagshow met Jordi
15.00 – 17.00 Eddy van de Woude – De Hittrein
17.00 – 19.00 Arie van der Pol – Aan Tafel
19.00 – 20.00 Ties van der Stas – Beleef de dag (ma t/m do)
20.00 – 23.00 Mix it Yourself
23.00 – 24.00 KFM Easy

Vrijdag: 
19.00 – 22.00 Sven Trommelen – Thank God it’s Friday
22.00 – 24.00 80’s & 90’s Flashback

Zaterdag:
09.00 – 12.00     VanStasTies - Ties van der Stas
19.00 – 22.00 Rens Staps – Dit is Rens
22.00 – 24.00 Classic Disco Party 

Zondag:
07.00 – 10.00 KFM Easy “Sundaymorning”
10.00 – 12.00 Kerkdienst 
12.00 – 14.00 Hans van der Meijs - Popwijzer
14.00 – 17.00 ZondagmiddagSport (indien geen sport; De zondagmiddag van…..)
17.00 – 22.00 Nonstop Muziek 
22.00 – 24.00 KFM Easy

Nieuwe programmering 

Je hoort ons overal in de Kempen 97.2 FM - 105.7 FM -   Kabel 94.4 FM

CHECK WWW.KEMPENFM.NL EN FACEBOOK
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19.00 – 22.00 Rens Staps – Dit is RensSanitair - Bloempotten - Eetkamertafels en Stoelen 

Geluiddempende Compressoren - Aggregaten - Tuingereedschap
Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 

Stalen Archiefkasten - Led Looplampen 
Accu Boormachines en Accu Slagboormachines

Luchtslang Haspels - Garagekrikken 4 ton

PARTIJGOEDEREN TE KOOP

Lange Voren 30a - Reusel
Telefoon 06-12298673

GEREEDSCHAPS-

SPECIALIST

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

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 

Als onderdeel 
van het Regio-
naal Meetnet is 
op 17 maart 2021 
een meetkast van 
TNO geplaatst 
aan de Zandoerle-
seweg in Knegsel. 

Hiermee wordt de luchtkwaliteit en het 
geluid gemeten. Sinds begin dit jaar 
plaatst TNO, onder regie van provincie 
Noord-Brabant, op strategische plek-
ken in Zuidoost-Brabant meetkasten. 
In totaal gaan er in deze regio ongeveer 
vijftig van deze kasten ‘realtime’ (hier en 
nu) fijnstof en stikstofdioxide meten.

Uitstoot vliegverkeer
Naast de invloed van verkeer en intensie-
ve veehouderij, kunnen de nieuwe meet-
kasten van het Regionaal Meetnet ook de 
uitstoot van ultrafijnstof meten. Dit wordt 
met name geproduceerd door vliegverkeer 
en was tot nu toe minder goed zichtbaar. 
TNO had hiervoor al twee meetkasten ge-
plaatst bij het hek van Eindhoven Airport. 
Daar komt nu dus de meetkast in Knegsel 
bij, op de aanvliegroute van de luchthaven. 

Eersels meetnet
Naast het Regionaal Meetnet heeft ge-
meente Eersel sinds 2018 ook een eigen 
meetnet om inzicht in de leefomgeving 
te verkrijgen. Samen met betrokken in-
woners, burgercoöperatie AiREAS en de 
GGD, meet gemeente Eersel de lucht en 
het geluid in eigen omgeving. Onder de 
noemer Meetnet Eersel, of AiREAS Eersel, 
hangen op negen verschillende locaties in 
de dorpskernen meetkasten. Ook rijden 

er acht ‘snuffelfietsen’ door de gemeente, 
zij meten de luchtkwaliteit op verschillen-
de plekken gedurende de dag. Wethouder 
Beex is trots op de betrokkenheid van de 
inwoners bij het gericht in kaart brengen 
van de kwaliteit van hun leefomgeving: “De 
kracht van ons eigen lokale Meetnet Eersel 
zit in de betrokkenheid van onze inwoners.” 

Willem Sloof heeft als lid van de klank-
bordgroep van Meetnet Eersel meegehol-
pen om de hele bak aan data uit de lokale 
meetpunten zichtbaar te maken: “We heb-
ben inmiddels een bijzonder overzichtelijk 
dashboard op de website van gemeente 
Eersel laten ontwikkelen. Het zou mooi zijn 
om daar de metingen van het Regionaal 
Meetnet aan toe te voegen en vice versa. 
Je kunt dit dashboard vinden op de web-
site: www.eersel.nl/meetnet.“

De kracht van betrokkenheid
Wethouder Eric Beex van gemeente Eersel 
neemt namens de Omgevingsdienst Zuid-
oost-Brabant zitting in de stuurgroep Regi-
onaal Meetnet, samen met gedeputeerde 
Elies Lemkes-Straver van de provincie en 
wethouder Rik Thijs van gemeente Eind-
hoven. Volgens Beex onderstreept zijn 
betrokkenheid in de stuurgroep hoe be-
langrijk Eersel dit thema vindt. Hij is van 
mening dat zijn gemeente heeft laten zien 
een voorloper te zijn in het meten van lucht 
en geluid: “Met betrokken burgers hebben 
we een lokaal meetnet ontwikkeld, om zo 
meer inzicht te kunnen geven in de eigen 
leefomgeving. Ik ben enthousiast over de 
komst van het Regionaal Meetnet, want 
hiermee kunnen we nóg beter in beeld 
brengen wat er speelt.”

Meetkast Regionaal Meetnet geplaatst in Knegsel

V.l.n.r.: wethouder Eric Beex, 
Wijnand Beerens en Willem Sloof

De Brabantse Kempen is rijk aan on-
dernemers, kundige mensen en mooie 
samenwerkingsverbanden. We maken 
kennis met de ambitieuze Reuselse fo-
tografe Evely Duis. Evely was nog erg 
jong toen ze afstudeerde aan het Sint 
Lucas in Boxtel. 

“Ik vond mezelf nog niet klaar om als zelf-
standig fotografe aan de slag te gaan. Ik wil-
de mijn fotografieskills commercieel in gaan 
zetten en ik zocht een opleiding die daar bij 
paste. Drie jaar lang heb ik in Brussel ge-
woond en gestudeerd, maar het opbouwen 
van mijn netwerk ging in de Kempen net 
even wat makkelijker dan in Brussel. Via via 
kwam ik aan mijn eerste opdrachten.”

Ze trekt regelmatig de stoute schoenen 
aan en neemt contact op met bedrijven en 
organisaties waarvoor ze graag zou willen 
werken. Ook online werkt ze aan haar net-
werk: “Social media is echt een ideale ma-
nier om bij de juiste mensen in beeld te ko-
men. De contacten die ik zo heb gemaakt 
hebben me al meer dan eens een stap ver-
der gebracht. Daarnaast doe ik aan allerlei 

fotografiewedstrijden mee. Het heeft me 
uiteindelijk een aantal sponsorcontracten 
opgeleverd. En van het een komt het an-
der, als je eenmaal in het wereldje zit.” Zo 
is Evely jurylid geweest bij het tv-program-
ma ‘Het perfecte plaatje’ en is ze ambas-
sadeur van Profoto, Eizo en Canon. Lees 
meer over Evely op 

www.brabantsekempen.eu

Parels van de Kempen: Evely Duis
Fotografe met internationale ambities én Reuselse roots

IN DE KEMPEN
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Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

Burg. van Houdtplein 22 z • Bladel
www.fi erohaarwerken.nl

✔ Voor haarwerken, maatwerk en 
 haarstukken.
✔ Erkend en gecertifi ceerd door de ANKO.
✔ Privacy gewaarborgd.
✔ Gespecialiseerd in nazorg.
✔ Fiero kan meteen declareren bij uw
  zorgverzekering als we in bezit zijn 
 van een doktersverklaring.
✔   Salon in het gezondheidscentrum.
✔   Altijd een eerlijk, vrijblijvend en 
 gratis adviesgesprek.

WEGENS ONZE STERKE GROEI
ZOEKEN WE MEERDERE 

SCHOONMAAKMEDEWERKERS
(KANTOREN, BASISSCHOLEN)

VOOR ZOWEL DE OCHTEND 
EN/OF AVONDUREN. 

DIVERSE PANDEN IN EINDHOVEN 
EN DIRECTE OMGEVING  

(REUSEL, EERSEL, KNEGSEL, BERGEIJK)
BESCHIKBAAR.

PLEZIER IN JE WERK EN EIGEN VERVOER (AUTO) IS EEN PRÉ!

BEL: 085 - 401 35 35  OF MAIL NAAR: INFO@PROTI-CLEANING.NL

SCHOONMAKEN UW PASSIE?

DAN ZIJN WIJ OP ZOEK NAAR U!

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Je hebt ‘m misschien al een 
poosje niet zien rijden: de Buurtbus. 
Vanwege de coronamaatregelen bleef 
de bus een tijdje in de stalling maar van-
af Pasen wordt de vertrouwde dienstre-
geling weer opgepakt. De vrijwilligers 
rijden af en aan door de kleine kernen. 
Een gesprek met Jan van de Wiel uit 
Bladel, die als bestuurslid van de buurt-
busvereniging de planning van de chauf-
feurs voor zijn rekening neemt.

Taken
De Buurtbus toert al vele jaren door de dor-
pen in de Kempen. In het leven geroepen 
door de Provincie om de bereikbaarheid 
per OV in de kleine kernen te waarborgen. 
Jan van de Wiel is al jaren verbonden aan 
de organisatie. “Je weet hoe dat gaat”, 
vertelt hij. “Je gaat met de VUT en iemand 
vraagt of je interesse hebt om een keer te 
rijden. Omdat ik uit de autowereld kom, 
leek het me wel wat en door de jaren heen 
komen er steeds meer taken bij. Nu ben ik 
onder meer verantwoordelijk voor de plan-
ning van de chauffeurs. Ik doe het graag en 
zelf ben ik als reservechauffeur inzetbaar.” 
Lachend voegt hij eraan toe: “Ik denk dat 
ik de meeste ritten van allemaal rijd maar ik 
doe dat met plezier, hoor.”

Dienstregeling
Er zijn drie lijnen, drie bussen en op elke 
lijn werken drie personen per dag. “Tussen 
half acht ’s morgens en half zeven ’s avonds 
rijden de Buurtbussen hun vaste rondjes”, 
gaat Jan verder. “De lijn die vanuit Neter-
sel vertrekt gaat via Hulsel, Bladel, Dalem 
(Vennenbos), Hapert, Casteren, Hoogeloon, 
Vessem en Middelbeers en in omgekeerde 
volgorde weer terug naar Netersel. De lijn die 
vanuit Hoogeloon vertrekt, rijdt in twee rich-
tingen met 2 bussen. Omdat de route langer 
is en men niet wil dat mensen héél lang op 
de bus hoeven wachten. De route gaat van 
Hoogeloon naar Vessem, Wintelre, Oerle 
(papegaaienpark), Veldhoven (Citycentrum, 
Maxima Medisch Centrum en Sondervick), 
Knegsel, Eersel (E3, Kerkebogten en Markt), 
Duizel terug naar Hoogeloon.” Wie mee wil 
kan betalen via de OV-chipkaart of een dag- 
of rittenkaart kopen (alleen betalen met een 
betaalpas). De precieze dienstregeling vind 
je bij de haltes of op www.9292.nl. De reizi-
gers kunnen overal langs de route opstap-
pen als ze duidelijk aangeven dat ze mee 
willen rijden.

Waardering
De chauffeurs kennen de routes op hun 
duimpje en zien vaak dezelfde passagiers 
terug. Jan: “Er zijn scholieren die dage-

lijks gebruik maken van de bus maar ook 
werknemers die kiezen voor gemak en 
zich laten rijden. We weten van sommige 
passagiers precies welke aansluiting op 
de reguliere bussen van Bravo ze moeten 
hebben. We brengen regelmatig vakantie-
gangers naar het Vennenbos, die zijn daar 
blij mee want het is een flinke afstand als 
je dat te voet moet doen vanaf de bushal-
te. De waardering van de reizigers is altijd 
groot en we voorzien echt in een behoefte, 
al is het aantal passagiers heel wisselend. 
Gemiddeld genomen vervoeren we dui-
zend mensen per maand op de drie lijnen 
die ik straks noemde. Daarmee kun je stel-
len dat we in een behoefte voorzien want 
die mensen kwamen anders veel moeilijker 
op de plaats van hun bestemming.”

Oproep nieuwe chauffeurs
De Buurtbusvereniging telt op dit moment 
ongeveer veertig chauffeurs. “Dat lijkt heel 
wat maar we hebben minimaal vijfenveertig 
mensen nodig per week”, legt Jan uit. “De 
meeste chauffeurs hebben een vaste dag 
en een vaste route maar iedereen is eigen-
lijk heel flexibel en een keertje ruilen of extra 
rijden is nooit een probleem. Iedereen met 
een beetje vrije tijd en een geldig rijbewijs 
kan zich aanmelden. Je mag bij ons blijven 
rijden tot je 80 bent. Op dit moment is er 
ruimte voor nieuwe chauffeurs en daarom 
doen we een oproep. Dat doen we vaak via 
de media maar ook via het Vrijwilligersbu-
reau in Bladel. Het best werkt het eigen-
lijk als je mensen persoonlijk vraagt. Het 
is vrijwilligerswerk - zonder vergoeding, 
behalve de kilometers die je maakt om bij 
de stalling van de bus te komen – maar ge-
heel vrijblijvend is het niet. Als je chauffeur 
bent, weet je dat er op je gerekend wordt 
dus enig plichtsbesef is wel gewenst. Wie 
ervaring heeft met het rijden in een grote 
wagen, heeft een klein streepje voor maar 
alles is te leren uiteraard.”

Betrokken
Alle chauffeurs krijgen van Jan maandelijks 
een nieuw werkrooster en een nieuwsbrief. 
“Onderling zien de chauffeurs elkaar niet 
vaak. Alleen bij het overdragen van de bus 
voordat de volgende dienst begint. Vanwe-
ge de dienstregeling is er dan weinig tijd 
om bij te praten. Daarom organiseren we 
gedurende het jaar enkele gezellige activi-
teiten waarin dan echt bijgepraat kan wor-
den. Door de nieuwsbrief wordt iedereen 
toch op de hoogte gehouden en blijft de 
betrokkenheid bestaan.” 

Vanaf Pasen gaat de Buurtbus weer rijden 
op alle werkdagen – weekends en feestda-
gen uitgezonderd – en staan de chauffeurs 
weer klaar om iedereen veilig naar de plaats 

van bestemming te brengen. Overweeg de 
Buurtbus eens als je naar een dorp zonder 
regulier OV moet en graag veilig en droog 

aan wilt komen. Wie interesse heeft om als 
chauffeur aan de slag te gaan, mag zich 
melden bij: janvandewiel27@outlook.com

Met de Buurtbus naar alle kleine kernen van de Kempen
Oproep voor nieuwe chauffeurs en kennismaking met alternatief OV

Jan: “Er zijn scholieren die dagelijks gebruik maken van de bus maar ook werknemers die 
kiezen voor gemak en zich laten rijden. We weten van sommige passagiers precies welke 
aansluiting op de reguliere bussen van Bravo ze moeten hebben. We brengen regelmatig 
vakantiegangers naar het Vennenbos, die zijn daar blij mee want het is een flinke afstand 
als je dat te voet moet doen vanaf de bushalte. De waardering van de reizigers is altijd 
groot en we voorzien echt in een behoefte, al is het aantal passagiers heel wisselend.”

BUURTBUS
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Vorig jaar rond dezelfde tijd kregen we voor het eerst 
te maken met corona. Wat heeft de gemeente Bladel 
gedaan het afgelopen jaar? In dit interview met 
burgemeester Remco Bosma geven ze een overzicht.

In maart 2020 kregen we net als heel Nederland 
te maken met corona. Kunt u vertellen wat er 
dan moet gebeuren qua bestrijding van zo’n 
ziekte? 
“In Brabant-Zuidoost werd een regionale 
crisisorganisatie opgezet. We werken met een klein 
team, om snel te kunnen beslissen. In die eerste week 
werd al duidelijk dat dit niet zomaar een crisis was. 
Kort daarna werd ik aanspreekpunt voor de subregio 
De Kempen. Samen met de burgemeester van 
Veldhoven (stedelijk), de burgemeester van Gemert-
Bakel (De Peel), de burgemeester van Valkenswaard 
(A2 gemeente) en voorzitter burgemeester van 
Eindhoven en reserve voorzitter veiligheidsregio 
burgemeester van Helmond kwamen we wekelijks bij 
elkaar om sneller te kunnen schakelen. We willen 
voorkomen dat er te grote regionale verschillen zouden 
ontstaan door juist de lokale verschillende situaties. We 
zitten in hetzelfde schuitje en hebben allemaal te 
maken met dit wereldwijde virus.”

Als er weer een landelijke persconferentie 
was, wat gebeurde er dan achter de schermen 
regionaal?
“Gemiddeld iedere twee weken of na belangrijke 
besluiten vanuit de Rijksoverheid, voerden we met het 
regionaal beleidsteam samen met de overige 
burgemeesters in Brabant-Zuidoost een bestuurlijk 
overleg. We namen meestal geen formele besluiten, 
maar bespraken de laatste maatregelen van het 
kabinet. Die vernamen wij ook meestal pas via de 
persconferenties. Welke dilemma’s konden er komen 
en hoe konden we hier mee om gaan?”

Wat heeft u gedaan om alle (landelijke) 
maatregelen kenbaar te maken binnen de 
gemeente?
“Inwoners en ondernemers van de gemeente Bladel 
hebben we steeds meegenomen in de laatste
ontwikkelingen en maatregelen. Zo deelden we de 
landelijk geldende maatregelen en waar mogelijk
maakten we een vertaling specifiek voor de gemeente 
Bladel. We zetten onze website (www.bladel.nl/corona), 
weekkranten als PC55 en de Kempenaer en de sociale 
media van de gemeente Bladel (Facebook, Twitter, 
Instagram, YouTube en Linkedin) in. Verder heb ik als 
burgemeester brieven geschreven aan alle inwoners 
van de gemeente Bladel en ook zijn korte video’s 
opgenomen en gedeeld om zo bewoners een hart 
onder de riem te steken. Tot slot besteden we 
Aandacht voor Elkaar door het planten van speciale 
bomen waar men even naar toe kan om troost of rust 
te zoeken tijdens een fijne wandeling.”

Landelijke regels zijn zo algemeen. Kon dit niet 
worden vertaald voor de Kempen of Bladel?
“In de gemeente geldt de regel dat we de landelijke 
regels volgen waar het moet en lokaal maatwerk 
maken waar het kan. We hebben helaas bijna geen 
lokaal maatwerk kunnen en mogen leveren tot op 
heden. Dit heeft alles te maken met het huidige 
risiconiveau (zeer ernstig) waar we ons nog momenteel 
in bevinden. Zolang drie of meer veiligheidsregio’s 
daarin bevinden, is er sprake van landelijk beleid. Dat 
betekent dat de algemene regels van kracht zijn voor 
bijvoorbeeld Amsterdam centrum en ook Bladel. 
Daarmee wordt de weekmarkt in Bladel op de zelfde 
manier behandeld als de markt op de Albert Cuyp.” 

Heeft Bladel ook een rol in testen en vaccineren?
“We hebben als gemeente Bladel meegewerkt aan de 
totstandkoming van een tijdelijke huisartsenpost in
Den Tref in Hapert. Deze was bedoeld om inwoners in 
De Kempen met coronaverschijnselen op een centrale 
plek te kunnen testen, de lokale huisartsenpraktijken te 
ontzien en ook besmettingsgevaar te beperken. De 
post is alleen beschikbaar geweest voor inwoners met 
een doorverwijzing van de eigen huisarts.
Verder wilden we de X-Sporthal beschikbaar stellen 
aan de GGD Brabant-Zuidoost om te dienen als 
vaccinatielocatie. De voorbereiding voor de priklocatie 
was gereed evenals een locatie voor toegangstesten 
voor evenementen e.d. Wij (college, niet alleen ik, 
maar ook de rest van de organisatie) waren startklaar. 
Inmiddels heeft de GGD aangegeven toch geen 
gebruik te gaan maken van de X-Sporthal. Er is een 
nieuwe logistieke aanpak waardoor het aantal prikken 
per uur aanzienlijk hoger komt te liggen op de 
bestaande locaties. Een locatie in Bladel is daardoor 
niet meer nodig.”

Er was veel discussie over het handhaven van de 
regels. Wat wilt u hierover nog kwijt?
“De politie en gemeentelijk toezichthouders verzorgen 
het toezicht op de naleving van de
coronaregels in de openbare ruimte binnen de 
gemeente Bladel. Zij spreken inwoners en ondernemers 
aan op hun gedrag als dat nodig is. We begrijpen 
allemaal dat naleven van deze regels moet, maar ook 
een enorme opgave is. Iets wat ook helemaal niet past 
bij de sociale sfeer in de Kempen. Vandaar dat wij in 
de Kempen als het enigszins kan, uitgaan van 
aanspreken, waarschuwen en dan pas over gaan tot 
het opleggen van een straf. Als burgemeester wil ik in 
Bladel niet steeds gaan bestraffen als het even wat 
anders gaat. Het een heeft altijd te maken met het 
ander. Als winkels en horeca dicht moeten om verdere 
besmettingen te voorkomen, vereist dat ook 
medewerking van de ander. We moeten wel optreden 
bij grotere of vaker voorkomende zaken zoals illegale 
feesten en samenkomsten. Dat kan bijvoorbeeld 
betekenen dat we een locatie moeten sluiten, omdat 
men zich niet aan de regels houdt. Ik heb trouwens 
bewondering voor de vakkundige inzet van de politie, 
die zeer goed inzicht heeft wat waar speelt en hoe ze 
alles op de juiste wijze moet benaderen.”

Komt het handhaven op corona bovenop de 
werkzaamheden die iemand al doet?
“We hebben van het kabinet extra geld gekregen voor 
extra toezicht- en handhaving op coronamaatregelen. 
Daarnaast kan de minister op aanvraag aan een 
gemeente eenmalig een specifieke uitkering geven 
voor de eventuele extra kosten die ontstaan bij het 
(tijdelijk) in dienst nemen van werknemers voor de 
uitvoering van  extra toezicht- en handhavingstaken. 
Deze uitkering hebben we al aangevraagd. Met dit 
geld hebben we voor 32 uur per week extra toezicht 
ingehuurd. Dit extra toezicht is verdeeld over twee 
dagen, waarvan één dag in het weekend valt.”

Over sporthallen gesproken, waarom zijn deze 
destijds voor de jeugd even dicht geweest?
“We hebben de landelijke maatregelen voor sporten 
altijd gevolgd, op één enkele uitzondering na. 
Vanwege het hoge aantal besmettingen onder leraren 
en leerlingen besloot het Pius X-College om op 15 
oktober 2020 twee weken dicht te gaan. Wij vonden 
dat een verstandig besluit. Het leek ons toen niet 
logisch om diezelfde leeftijdsgroep tegelijkertijd wel 
samen binnen te laten sporten. Om die reden heeft het 
College van B&W ervoor gekozen de gemeentelijke 

binnensportaccommodaties eveneens te sluiten voor 
dezelfde duur voor kinderen boven de 12 jaar. Het 
gymonderwijs voor kinderen van de basisschool kon 
wel gewoon doorgaan.”

Wat betekende dit voor de kantines van de 
sporthallen?
“We zijn de exploitanten van de sportcafés financieel 
tegemoet gekomen voor de inkomsten die ze anders 
wel hadden gehad. Ze hoefden daarnaast maar de 
helft van de huur over de periode half maart tot eind 
2020 te betalen. Aanvullend hierop ontvangen zij 
vanaf januari 2021 een korting van 25 procent op de 
huur. Dit geldt voor de periode dat er nog 
coronamaatregelen gelden en die ervoor zorgen dat ze 
minder open kunnen en kunnen verdienen. 
Sportverenigingen hoeven 25 procent minder huur te 
betalen van hun accommodatie. Dit is compensatie 
vanuit de Rijksoverheid die we direct hebben 
doorgeschoven.”

Bioscopen, theaters, etc. zijn ook gesloten. Wat 
doen jullie voor de cultuursector?
“Vanuit het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en 
Wetenschap hebben we geld ontvangen om lokale 
cultuurinitiatieven te ondersteunen in deze tijden. Wij 
bekijken momenteel hoe we dit het beste kunnen 
inzetten. Meerdere culturele instellingen hebben in 
ieder geval al aangegeven financieel krap te zitten 
vanwege gedaalde inkomsten.”

Ook heel veel ondernemers hebben minder 
inkomsten. Hoe krijgen zij steun?
“Er zijn verschillende regelingen en steunmaatregelen 
die men direct kan aanvragen bij Rijksoverheid en de
Belastingdienst. Op Kempenniveau hebben we een 
digitaal ondernemersloket ingericht waarop 
ondernemers het laatste nieuws rondom deze 
regelingen en steunmaatregelen kunnen vinden  
(www.kempenplus.com/ondersteuning- 
ondernemers-corona). 

(lees verder hiernaast)

Een jaar verder na de uitbraak van COVID-19: een terug- en vooruitblik waar 
we nu staan
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WWiill jjiijj hheett mmeeeesstt uunniieekkee mmoonnddkkaappjjee vvaann ddee KKeemmppeenn??
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2.  Maak een tekening, schildering of ontwerp een mooi patroon. Teken, schilder, stempel, knip, wrijf of plak jouw unieke  
ontwerp op je witte vel papier.

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

WWaatt mmooeett jjee ddooeenn??

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

          5527 JR Hapert

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

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

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

Leuks van Liek mondkapjeswedstrijd

                                                          

          Castersedijk 23A

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

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

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

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

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

!!
ZZee pp  tt '' oomm

Onderzoek inwonerspanel 
over gemeenschappelijk 
wonen en cohousing
Het digitaal inwonerspanel van de gemeente Bladel 
wordt ingezet om inwoners vanaf 16 jaar makkelijk en 
snel hun mening te laten geven over allerlei 
onderwerpen. Veel inwoners doen hier al aan mee. 

Eind maart staat er een nieuw onderzoek gepland over 
gemeenschappelijk wonen en cohousing.

Gemeenschappelijk wonen is een vorm van wonen 
waarbij meerdere bewoners/huishoudens bewust kiezen 
om met elkaar te wonen. Huishoudens beschikken over 
een zelfstandige woning of wooneenheid en delen 
gemeenschappelijke voorzieningen en ruimtes met 
elkaar zoals een berging, parkeerplaats of tuin. 

Cohousing is een vorm van gemeenschappelijk wonen. 
Mensen behouden hierbij een eigen woning maar 
kiezen er bewust voor om met elkaar samen te leven en 
gebruik te maken van gemeenschappelijke faciliteiten. 
Het verschil tussen gemeenschappelijk wonen en 
cohousing is de manier van wonen en leven. Bij een 
woongemeenschap gaat het om het wonen in 
gemeenschappelijke zin waarbij faciliteiten met elkaar 
gedeeld worden. Bij cohousing gaat het – naast het 
delen van faciliteiten – echt om het samen leven en er 
voor elkaar zijn.

Heeft u zich nog niet aangemeld voor het 
inwonerspanel en wilt u graag meedoen aan dit 
onderzoek (en toekomstige onderzoeken)? Ga dan naar 
www.inwonerspanelbladel.nl en klik op ‘Aanmelden’. U 
wordt dan gevraagd om enkele gegevens in te vullen, 
zodat u de juiste vragenlijsten toegestuurd krijgt. Er 
wordt zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met 
uw gegevens en deze worden anoniem verwerkt.

De gemeente werkt samen met Research 2Evolve, een 
gespecialiseerd onderzoeksbureau. Deze onafhankelijke 
partij beheert het inwonerspanel en voert de 
onderzoeken uit namens de gemeente.  
Op www.inwonerspanelbladel.nl vindt u meer 
informatie en kunt u ook uw vragen stellen.

Daarnaast hebben we regelmatig contact met 
ondernemersverenigingen en hen informatie gestuurd 
via bijvoorbeeld nieuwsbrieven. Maar ook hebben we 
ondernemers gericht aangeschreven. Specifiek voor de 
horeca heeft het College van B&W het mogelijk 
gemaakt dat ondernemers waar mogelijk tijdelijk 
gebruik mochten maken van de openbare ruimte voor 
het uitbreiden van het terras. Dit beperkte zich dan wel 
tot het aantal zitplekken dat normaliter ook aanwezig 
was op het terras. Hoewel er diverse steunmaatregelen 
zijn, weten we ook dat die niet alle kosten dekken. De 
crisis duurt ook erg lang en bij een aantal ondernemers 
is de bodem van de geldreserves in zicht. Vandaar dat 
we ook de oproep “koop lokaal” ondersteunen.”  

Kunnen in uw ogen binnenkort de terrassen 
weer open?
“Ik begrijp de moeilijke situatie van ondernemers en de 
behoefte van onze inwoners, maar we kunnen niet om 
de maatregelen en landelijke verboden heen. Indien de 
landelijke maatregelen het weer toelaten dat de 
terrassen open mogen, communiceren we dit uiteraard 
zo uitgebreid mogelijk. Tot die tijd blijven bekijken we 

per situatie wanneer problemen voordoen, hoe we 
daar het beste mee om kunnen gaan.” 

Kunnen geplande evenementen voor de zomer 
en najaar wél doorgaan?
“Evenementen zijn op dit moment verboden. Alle 
(aanvragen van) evenementen die gepland
stonden vóór 1 maart 2021 zijn bij voorbaat afgezegd. 
Dit geldt ook voor de evenementen die tussen 1 maart 
en 1 juni zouden plaatsvinden. Vanaf 1 juni 2021 zijn 
er wellicht weer mogelijkheden voor wat 
kleinschaligere evenementen, zoals bijvoorbeeld 
moutainbike- of fietstochten of andere evenementen 
waar de coronamaatregelen goed nageleefd kunnen 
worden. De aanvragen dienen altijd een coronaplan te 
hebben. We bekijken de situatie opnieuw voor 
evenementen na 1 juli 2021. We weten nu nog niet 
welke maatregelen er dan gelden. We checken de 
evenementen op onze huidige regels. Indien ze hieraan 
voldoen kunnen we een vergunning afgeven mét 
‘coronaclausule’ . Als het evenement plaatsvindt, moet 
het altijd voldoen aan de dan geldende regels. Als dat 
niet zo is, dan gaat het evenement alsnog niet door. 

We vertellen dit ook op voorhand aan de organisator.” 

Als een organisatie al geld heeft ontvangen 
voor een activiteit, moet deze dan worden 
terugbetaald?
“Wij zijn als gemeente hierin niet te streng geweest. 
Alle welzijnsorganisaties en verenigingen hebben hun 
ontvangen geld mogen houden, ook al konden ze 
veelal niet de tegenprestaties leveren. Ook voor het 
jaar 2021 hebben we de welzijnsorganisaties en 
verenigingen weer subsidie verleend. Het college van 
B&W laat dit voor nu ook zo.”

Wat wilt u tot slot nog meegeven?
“Samen, alleen samen, kunnen we de pandemie 
overwinnen. De weg uit de crisis is onder meer 
vaccineren. In tussentijd moeten we op elkaar passen 
en zorgen voor elkaar. Dus “koop lokaal” waar het kan 
en geef op een passende en verantwoorde wijze extra 
aandacht aan elkaar. Sommige van ons hebben het 
financieel en emotioneel moeilijk. We kunnen de 
eindstreep bijna zien. Hou elkaar vast en hou vol! 
Laten we samen over de finishlijn lopen!”

Hoe denkt u over 
cohousing?

Digitalisering en dataficering MKB: ondernemers 
in de regio aan zet met regionale subsidieregeling

MKB-ondernemers in Zuidoost-Brabant kunnen vanaf 
1 april 2021 een aanvraag indienen voor de 
Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. Met deze 
regeling kunnen ondernemers subsidie krijgen om bij 
een expert advies in te winnen over welke 
bedrijfsprocessen in hun bedrijf te digitaliseren zijn, 
hoe dit gedaan kan worden en wat dit oplevert. De 
subsidie bedraagt maximaal € 1.000,- per 
ondernemer. Belangrijke voorwaarden zijn dat de 
ondernemer in de regio gevestigd is en dat de 
ondernemer zelf een bedrag inlegt dat minimaal even 
groot is als de aangevraagde subsidie.

De Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 richt zich 
op het midden- en kleinbedrijf, en dan met name de 
bedrijven die nog niet of nauwelijks stappen hebben 
gezet in die richting en behoefte hebben aan concrete 
informatie over wat digitalisering en dataficering voor 
hun bedrijf kan betekenen en welke stappen hiervoor 
genomen moeten worden. Een eerste scan door een 
gespecialiseerd bureau kan veel inzichten opleveren 
waar de ondernemer snel mee verder kan.

Aanvragen en meer informatie
De 21 gemeenten van de Metropoolregio Eindhoven 
(MRE) hebben een bedrag van in totaal € 300.000,- 
beschikbaar gesteld voor de Adviesregeling 
Digitalisering MKB 2021. Ondernemers kunnen een 
aanvraag indienen vanaf 1 april 2021 op de website 
van de Metropoolregio Eindhoven:  
www.metropoolregioeindhoven.nl/subsidies. Op de 
site staat de regeling met een toelichting en een 
aanvraagformulier, dat eenvoudig door de ondernemer 
zelf ingevuld kan worden. 

Regionale Corona Herstelaanpak
De Adviesregeling Digitalisering MKB 2021 is in het 
leven geroepen door de 21 gemeenten van de MRE 
vanuit de Regionale Corona Herstelaanpak, waar het 
Algemeen Bestuur in september 2020 groen licht voor 
gaf. In februari 2021 heeft het Dagelijks Bestuur van 
de MRE ingestemd met de laagdrempelige 
Adviesregeling voor het MKB.

Aanleiding voor deze regeling waren de 
verontrustende signalen dat veel ondernemers in de 
eerste lockdown geen reparatie-, onderhoud- en 
beheerwerkzaamheden aan machines en instrumenten 
konden uitvoeren, omdat veel bedrijfsprocessen nog 
op locatie plaatsvinden. Ook was een groot deel van 
het MKB, waaronder de detailhandel, niet voorbereid 
op (volledig) digitaal klantencontact en digitale 
verkoop.

De lockdown heeft de kwetsbaarheid van 
bedrijfsprocessen op verschillende punten blootgelegd. 
Dit pakt de regio aan als kans om ondernemers met de 
Adviesregeling te ondersteunen om hier werk van te 
maken, zodat niet alleen in een lockdownsituatie 
bedrijven kunnen doorwerken, maar ook in de 
toekomst dankzij gedigitaliseerde processen een 
sterkere marktpositie kunnen verwerven, meer en 
andere klanten kunnen binnenhalen, nieuwe 
ontwikkelingen kunnen inzetten en nieuwe vormen 
van samenwerking met andere bedrijven kunnen 
aangaan.

Militaire oefening
Van 12 t/m 16 april 2021 is er een militaire oefening 
binnen de gemeente Bladel. De oefening wordt 
gehouden in het kader van opleiding voor militairen van 
de Koninklijke Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in 

dat de militairen getraind worden in het uit handen 
blijven van de tegenstander in vijandelijk gebied. 
Doorgaand verkeer zal hierbij niet gehinderd worden. 

Tevens worden de COVID-19 regels in acht genomen 
tijdens de hele oefening.
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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.

Exploitatievergunning verleend
Bladel
•      Jacob Meijerweg 1B, exploiteren van een 

escortbedrijf in de jaren 2021, 2022, 2023, 2024 
en 2025, datum besluit: 15-03-2021.

Milieumelding
Hoogeloon
•      Hofveld 4, aanleggen van een gesloten 

bodemenergiesysteem.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning
Bladel
•      Hulselseweg 13, uitbreiden van een woning;
•      Molenstraat 39, plaatsen van een dakkapel en het 

verhogen van de kap;
•      Raambrug 16, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het wijzigen van een kantoor/showroom naar 
een broodjeszaak.

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

het bouwen van een overkapping en 
buitenberging, datum besluit: 12-03-2021;

•      Handelsweg 25, milieuneutraal veranderen van 
een bedrijf, inclusief het plaatsen van een 
container met twee stoomgeneratoren en een 
autoclaaf, datum besluit: 11-03-2021;

•      Helleneind 16A, uitbreiden en verbouwen van een 
woning, datum besluit: 10-03-2021;

•      Winterkoninkje 2, bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit, datum besluit: 
11-03-2021.

Casteren
•      Wagenbroeken 13, bouwen van een woning, 

datum besluit: 15-03-2021.

Netersel
•      Fons van der Heijdenstraat 41, tijdelijk afwijken 

van het bestemmingsplan voor het gebruik van de 

bedrijfsgebouwen t.b.v. opslag en verhuur, datum 
besluit: 10-03-2021.

Verleende vergunning apv/
bijzondere wetten

Bladel
•      Steenslag 19, innemen van een standplaats voor 

de verkoop van schnitzels en frites op 26 maart 
2021, datum besluit: 16-03-2021.

Hapert
•      Lindenstraat in Hapert, tijdelijk plaatsen van een 

bouw-/puincontainer, datum besluit: 15-03-2021.

Overige locaties
•      parkeerterrein Varkensmarkt in Bladel en 

parkeerterrein nabij Gemeenschapshuis Den Tref in 
Hapert, innemen van een standplaats ten behoeve 
van het bevolkingsonderzoek borstkanker in de 
periode juni tot en met september 2021, datum 
besluit: 15-03-2021.

Verkeersbesluiten 
gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats 
in te richten nabij:

• Gindrapassage 1 te Bladel;
• Hoefblad 25 te Hapert.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 9 maart 2021 de volgende besluiten 
genomen:

Status gemeentelijke aanpak COVID-19
De raad wordt geïnformeerd.

Beslissing op bezwaarschrift tegen een besluit 
op een ingebrekestelling wegens niet tijdig 
beslissen op een bezwaarschrift
Niet ontvankelijk verklaard. 

Beslissing op bezwaarschrift tegen het weigeren 
van een omgevingsvergunning voor het intern 
verbouwen van een supermarkt aan de 
Sniederslaan 53 te Bladel
Niet ontvankelijk verklaard.

Besluit op een bezwaarschrift tegen het verlenen 
van een omgevingsvergunning voor het 
uitbreiden van een supermarkt en het renoveren 
van appartementen gelegen aan de Markt 12 te 
Bladel
Het bezwaarschrift wordt voor zover ingediend 
namens drie bezwaarmakers niet ontvankelijk 
verklaard. Het bezwaarschrift wordt voor het overige 
ongegrond verklaard. Het besluit tot het verlenen van 
de omgevingsvergunning wordt in stand gelaten.

Bestuursopdracht Klimaatadaptatie
Vastgesteld.

Stand van zaken plan-MER 
mestbewerkingslocaties provincie Noord-
Brabant
De raad wordt geïnformeerd.

Brieven inzake woningisolatie naar aanleiding 
van motie PRO5 
De brieven aan het College van Gedeputeerde Staten 
van Noord-Brabant en het Ministerie van Economische 
Zaken en Klimaat inzake woningisolatie worden 
verstuurd.

Art. 41 vragen inzake steunpakket corona 
culturele sector
De beantwoording op de raadsvragen worden 
doorgestuurd naar de raad.
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Alweer bijna Pasen (Palm Pasen deze week) 
en daarom deel ik alvast een ideetje voor de 
paasbrunch. Ik vind het een mooie traditie 
om paasbrood of een kerststol te eten met 
feestdagen. Omdat mijn man geen lief-
hebber is van spijs heb ik dit recept eens 
bedacht voor de paasbrunch.

Ik heb dit recept heel simpel gehouden 
door de vulling in kant en klaar croissant-
deeg te rollen, maar houd je van bakken maak het dan eens met brioche- of brooddeeg. 
Dit vergt natuurlijk wel wat meer tijd omdat het deeg moet rijzen. Het is overigens een 
paaskrans i.p.v. paasbrood but who cares, als het maar lekker is!

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

121

FEEST en ZOETE PROEVERIJEN 8

Rol het croissantdeeg uit. Sluit de naden van 
het croissantdeeg en bestrooi het met de suiker. 
Snijd de abrikozen en appelhelft in kleine stuk-
jes, hak de walnoten grof.
Verdeel het fruit, citroenrasp en de noten over 
de suiker. Rol in de lengte op en sluit de naden 
van de rol als een krans. 
Knip om de 5 cm. vanaf de buitenzijde de rol 
voor de helft in. 

Bak in een voorverwarmde oven ongeveer 25 
min. op 180 graden. 
Rooster ondertussen het amandelschaafsel 
goudbruin in een droge koekenpan en maak 
een glazuur van 2 el. poedersuiker met een 
paar druppels water. 
Lepel het glazuur decoratief over de krans. Be-
strooi met geroosterd amandelschaafsel en de 
resterende poedersuiker.

Ingrediënten:
m 2 blikken super croissantdeeg
m 50 gr bruine basterdsuiker
m 100 gr gedroogde abrikozen
m 75 gr donkere rozijnen
m 50 gr walnoten
m ½ citroen, rasp schil
m ½ appel
m 3 el poedersuiker
m 20 gr amandelschaafsel 

Lekker met een kopje thee of koffie… of bij de brunch.

Voorbereiding: 20 minuten

Paasbrood (zonder spijs)

Klaar in: 40 minuten

T i P

Voor: 10 personen

Bereiding:

Een blik 
op de vulling

DE VERBOUWING IS KLAAR
DE OPRUIMING GAAT DOOR

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

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

-50%

-20% -30%

-40%

WIJ ZIJN WEER OPEN OP AFSPRAAK
Voor het maken van een afspraak bel: 0497-641310 of mail: info@debruijnzitmeubelen.nl
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Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

HAPERT - In verband met de coronacri-
sis gaat de opvoering van de Johannes 
Passion dit jaar weer niet door. De live 
uitvoering van de Johannes Passion is 
verzet naar 2022.  

Daarom zendt KempenTV een herhaling uit 
van de Johannes Passion van 2017. Deze 
vond plaats in de Willibrordus Kerk in Eer-
sel. Het Kempisch Kamerkoor staat onder 
leiding van Cees Wouters. 

De uitzending is op Goede Vrijdag (2 april) 
en Paaszaterdag/Stille Zaterdag (3 april) 
vanaf 19.30 uur te zien en duurt ongeveer 
twee uur.

Alvast fi jne Paasdagen en blijf gezond!

Johannes 
Passion op 
Kempen TV

KEMPEN - Wil je in deze periode werken 
aan je persoonlijke ontwikkeling? De Bi-
bliotheek stelt gratis online trainingen 
beschikbaar voor iedereen. Dit zijn vooral 
trainingen rond werk zoeken en behou-
den, thuiswerken, communicatie, produc-
tiviteit, digitale vaardigheden en taal. 

Ga aan de slag met gezond thuiswerken 
en oefeningen om te ontspannen of juist 
te bewegen. En er zijn ook trainingen in 
taal, zowel Nederlands als Engels. Ook zit-
ten er ‘essentials’ bij: korte fi lmpjes waar-
in je snel iets nieuws leert. In totaal maar 
liefst 33 mogelijkheden. Kijk voor het hele 
aanbod op www.bibliotheekdekempen.nl/
gratis-trainingen

Bibliotheekleden kunnen ruim 160 online 
cursussen volgen op het gebied van bij-
voorbeeld communicatie, persoonlijke 
kracht, taal en commerciële vaardigheden. 
Lid worden kan ook online, al vanaf € 35,- 
per jaar. Kijk voor meer informatie op 

www.bibliotheekdekempen.nl/
onlinecursussen

Ruim 30 gratis online 
trainingen van de 
Bibliotheek
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Een beetje verbeelding doet wonderen. 
Kijk op cliniclowns.nl hoe.

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

Vanwege corona, die ons langer in zijn greep houdt dan 
verwacht, konden wij onze werkzaamheden niet uitvoe-
ren, zoals men van ons gewend is. Wij, Onderlinge Hulp 
Reusel, willen nogmaals een dikke duim omhoog voor 
de Reuselse gemeenschap en alle bedrijven die ons niet 
vergeten zijn en wederom een fi nanciële bijdrage heb-
ben gegeven, chapeau! Hopelijk kunnen we snel weer 
van start om al deze giften een goede bestemming te 
geven.

Onderlinge Hulp Reusel

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

Een duim omhoog voor mijn familie, vrienden en buren voor de mooie verrassing vanwege 
mijn pensioen. Alles was geheel coronaproef gerealiseerd. Nogmaals bedankt!

John

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

Een duim omhoog voor voetbalvereniging Bladella. Volleybalclub Bladel mag op hun 
parkeerterrein 2 beachvolleybalvelden aanleggen, zodat jong en oud van VC Bladel de 
komende maanden weer fi jn buiten kunnen trainen. Bedankt!

Volleybalclub Bladel

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

Een duim omhoog voor de heren Van Uijthoven en Van der Zanden, omdat ze mijn auto 
uit de modder hebben getrokken op de weg naar ‘t Kroonven. Ze hebben ook nog achter 
mij aangereden tot de weg weer begaanbaar was. Ook dank aan de voetganger die Piet 
Tielemans had gewaarschuwd en Piet zelf, die ook te hulp kwam. Alle vier heel erg bedankt!

Lian van Lierop

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

WAT WORDT WEL GEPLAATST De ‘Duim Omhoog’ is bedoeld voor een bepaalde persoon of groep 
mensen uit de buurt. Voor een mooie prestatie die geleverd is, of hulp geboden op het juiste moment.
WAT WORDT NIET GEPLAATST Een duim omlaag in verband met algemene ‘landelijke problemen’ 
zoals hondenpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet 
geplaatst met uitzondering wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl
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DAT...?

... niemand weet hoe de 

aarde aan zijn naam komt? 

De aarde is de enige 

planeet die niet naar een 

god is genoemd. De 

herkomst van de naam 

‘aarde’ is onduidelijk. 

Waarschijnlijk komt deze 

van het Indo-Europese 

‘er’, dat uiteindelijk in 

het Germaans ‘ertho’ werd 

en leidde tot het Duitse 

‘erde’ en het Nederlandse 

‘aarde’.

Doosje chocolaatjes 
voor stembureauleden!

De stembureauleden van het stembureau 
Pius X in Bladel wil deze familie (zie foto) 
hartelijk bedanken voor de lekkere 
chocolaatjes, die we kregen tijdens de 
Tweede Kamerverkiezingen op woensdag 
17 maart. 

Louis Spoelstra

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

REUSEL-DE MIERDEN - Het zijn bijzon-
dere tijden, de corona houdt ons langer 
geïsoleerd dan we allemaal verwacht 
hadden. Heb jij gevoelens van eenzaam-
heid of maak je je zorgen over iemand 
die eenzaam is? Weet je dat beweging 
heilzaam is bij eenzaamheid en depres-
sieve gevoelens? Ook kun je achteruit-
gang in lichamelijk en cognitief functio-
neren vertragen door te bewegen. 

In deze online informatieavond krijg je in-
formatie over wat er mogelijk is in Reusel, 
Hulsel en Hooge en Lage Mierde op het 
gebied van sociale activiteiten en bewe-
ging. We kijken naar mogelijkheden tijdens 
de coronatijd, maar ook naar de toekomst, 
voor als er weer meer echt contact moge-
lijk is. 

Er zijn mensen van diverse organisaties 
aanwezig die graag willen kijken naar mo-
gelijkheden in Reusel-De Mierden. Dus heb 
je een idee of een vraag, dan kun je die bij 
aanmelding alvast stellen. Op basis van de 
vragen die vooraf gesteld worden vullen 
we de avond op maat in. Ook tijdens de 
avond is er voldoende ruimte om vragen te 
stellen. 

Reserveren
Deze lezing is op dinsdag 12 april van 
19.30 tot 20.30 uur en is gratis bij te wo-
nen. Via de agenda van www.bibliotheek-
dekempen.nl kun je je aanmelden voor 
deze bijeenkomst. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Op de dag van de bijeenkomst 
ontvang je de link om deel te nemen en een 
handleiding voor het gebruik van Zoom. 

Ben je nog niet bekend met online bijeen-
komsten? Volg dan online digihulp van 
Bibliotheek de Kempen of bel met 085-
7733210 en krijg alle uitleg van één van 
onze medewerkers.

Online informatieavond ‘Zorgen voor en 
zorgen over iemand met dementie’
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Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

Joris Zorg in Oirschot is op zoek naar vrij-
willigers voor afdeling de Nachtegalen. 
Hier wonen dementerende bewoners in 
een kleinschalige woonvorm samen ‘zo 
gewoon als kan’.

Vrijwilligers persoonlijke 
aandacht/wandelen
Voor verschillende bewoners zijn we op 
zoek naar een maatje voor wat extra per-
soonlijke aandacht. Ze vinden het fi jn dat 
er iemand speciaal voor hen komt. Ook 
willen enkele bewoners graag samen met 
je wandelen. De bewoners zijn erg blij als 
je een keer per week of twee weken kunt 
komen. 

Vrijwilliger voor de huiskamer
Voor het schenken van koffi  e en thee, sa-
men een spelletje doen, iets lekkers bakken 
of gewoon even wat extra aandacht bieden 
aan de bewoners zoeken we vrijwilligers.

Vind jij het leuk om extra ondersteuning te 
bieden, dan is dat mogelijk tussen 13.00 en 
16.00 uur of 19.00 en 21.00 uur. Je hulp 
is van harte welkom. We overleggen graag 
met je op welke dag en tijd je beschikbaar 
bent. 

Interesse of wens je meer informatie? 
Neem dan contact op met Monique Nou-
wens: telefoon 0499 572124 / 06 23873521 
of monique.nouwens@joriszorg.nl of via 
Renske van der Pol: Renske.van.der.Pol@
joriszorg.nl

Meer informatie over deze en 
andere vrijwilligersvacatures: 

www.vrijwilligersburaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

Lid ABHB, HKI gediplomeerd

www.trimsalonlebeauchien.nl
Postelweg 11-13 • Bladel 0497-385246

Uw kwaliteitssalon 
voor hond en kat!
Al 10 jaar de beste verzorging
voor uw hond en kat. 

Gespecialiseerd in div. Terrier
rassen, Grand en Petit basset
Griffon Vendeen.

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nlHof 25 in Bergeijk  0497-726980

www.oakschoenen.nl

Dementie, mogelijkheden 
bij een veranderende werkelijkheid

Omgaan met de patiënt als naaste

Uitzending: woensdag 7 april

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 in Bergeijk 
gaat weer open!
Opening met het Paasweekend
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“DÉ FORD-SPECIALIST VAN DE KEMPEN”

DÉ FORD-SPECIALIST

VAN DE KEMPEN

Wilhelminalaan 3 - Vessem  |  WWW.PVANDEVEN.NL 

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem  •  Tel. 0497-591766

Op Weg

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

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

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!
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Willibrordlaan 48, Hulsel • Tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

Aan- en verkoop van nieuwe en gebruikte auto’s.
Kijk op onze website voor de occasions

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!

GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

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

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

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

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

4 Onderhoud & reparaties ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
 altijd 50 occasions op voorraad 
 van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist

Renault Dealer & Dacia Service Partner
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De Banier, 13-11-1934

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

Tel. 0497-38 22 52 - GSM: 06-5362 23 81
Fax: 0497 - 38 18 72

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

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: 0497-388799MM&&R Securo BladelR Securo Bladel

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

het voorjaarhet voorjaar..
 

Bel Bel  06-1449514106-14495141

KEMPEN - Gezond leven en ontspannen 
is voor velen in normale tijden al een uit-
daging, laat staan in deze bijzondere tijd. 
Wil jij aan de slag met gezonder leven of 
graag tips hoe je je (klein)kinderen kunt 
laten ontspannen? Sluit dan aan bij één 
van deze lezingen, georganiseerd door 
Bibliotheek De Kempen. 

‘Gezond leven is leuk!’
Leefstijlcoach Fieke de Wit geeft een online 
lezing ‘Gezond leven is leuk!’ op donder-
dag 1 april. Wat houdt een gezonde leefstijl 
nu precies in en is het leven nog wel leuk 
als alles maar gezond moet? Fieke legt 
uit welke factoren kunnen bijdragen aan 
een gezonde leefstijl en wat het allemaal 
oplevert. Je komt er achter hoe het staat 
met je eigen leefstijl en krijg je antwoord 
op bijvoorbeeld vragen als: waarom voel 
ik me zo moe als ik teveel gesnoept heb, 
wat kan ik doen als ik in de avond zo moe 
ben na een dag op (thuis)kantoor en waar-
om val ik (niet) af in stressvolle periodes. 
Door voorbeelden, uitleg en inzichten kun 
je bewuster gezonde keuzes maken op het 
gebied van onder andere voeding, slapen, 
ontspannen en bewegen.  

De online lezing vindt plaats op donder-
dag 1 april om 19.30 uur via Zoom. Biblio-

theekleden volgen de online lezing gratis, 
voor niet-leden is er een toegangsprijs van 
€ 2,50.  Aanmelden kan via www.biblio-
theekdekempen.nl/activiteiten

Een boost aan ontspanning
Christel Lubse, kinder- en ontspannings-
coach, geeft dinsdagavond 6 april informa-
tie en tips aan ouders over het tot ontspan-
ning komen van kinderen (en zichzelf!). Veel 
dingen zijn anders dan anders en is het 
steeds afwachten wat weer wel/niet mag. 
Niet met de hele familie bij elkaar, geen uit-
stapjes en veel thuis. Misschien wel heel 
relaxed, misschien ook niet. Emoties vlie-
gen alle kanten op en je kind lijkt wel af en 
toe helemaal overprikkeld, alsof hij de hele 
tijd ‘aan’ staat. Het slapen verloopt mis-
schien ook wel erg onrustig. Daarbij lijkt het 
wel of je kind alleen nog maar het woord 
‘nee’ kent, misschien regelmatig ‘ontploft’ 
of zichzelf helemaal afsluit. Christel Lubse 
geeft antwoord op bijvoorbeeld vragen als: 
hoe help ik mijn kind met tot rust komen en 
ontspanning krijgen, hoe help ik ze met het 
uiten van emoties, hoe komt mijn kind weer 
lekker in zijn vel?

De online lezing vindt plaats op donderdag 
dinsdag 6 april om 20.00 uur via Zoom. 
Deze lezing is gratis bij te wonen. Aanmel-
den kan via www.bibliotheekdekempen.nl/
activiteiten

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.

Online lezingen over gezond leven 
en ontspanning

Fieke de Wit

Christel Lubse

In de Kempen gaan we samen voor de top 
als het gaat om gezondheid! Woensdag 31 
maart, van 19.30 tot 21.00 uur, organiseren 
de Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, 
Eersel en Reusel-De Mierden daarom De 
Gezonde Kempen Bingo Show. Je kunt je 
muzikale kennis testen, meer horen over 
gezond leven én je maakt kans op leuke 
prijzen! Wat dacht je van een middagje 
klimmen in Outdoorpark Reusel of een 
gezonde Food Escape Box? Er zijn nog 
veel meer leuke prijzen te winnen!

Lachen is gezond!
Quizmaster Ron en assistente Gina zul-
len er voor zorgen dat het geen saaie boel 
wordt. De show is live te volgen en mee-
doen kan gewoon via Whatsapp. 

Meedoen of meer weten?
Neem dan contact op via kempischpreven-
tieakkoord@kempengemeenten.nl of meld 
je aan via onze website! 

Kempisch Preventieakkoord
De Gezonde Kempen Bingo Show maakt 
deel uit van een serie activiteiten in het ka-
der van het Kempisch Preventieakkoord. 
Het doel van het Kempisch Preventieak-
koord is nog beter samen te werken aan 
gezondheid in de Kempen. Door elkaar te 
helpen, maken we dit leuker en gemakke-
lijker!

Gezonde Kempen, dat doen we samen!
Maak kans op een middagje samen klimmen in Outdoorpark Reusel!

JONG & OUD



23 26 maart 2021

Mijn naam is haas....!
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Groetjes van Bregje

Ze willen ook nog graag een feestelijke paas strik als je toch lekker 
bezig bent. 

Gezellige creatieve paasdagen!!

Meneer en mevrouw paashaas kunnen wel een kleurtje gebruiken. 
Ondanks alle worteltjes dragen ze allebei een hippe bril. Welk 
montuur kies jij? 
Kleur en knip de bril(len) uit en plak ze op de haasjes.

Als je de haasjes uitknipt, kleurt, een brilletje en/of strikjes geeft kun 
je ze leuk ophangen als paasversiering in je paastak, voor het raam 
of op je kamerdeur. 
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Mijn naam is haas!Mijn naam is haas!

oetjes van Brtjes van Brtjes v egjegjeg
eve paasdagen!!

Laat je me zien wat voor moois je gemaakt hebt? Dit kan op mijn facebookpagina "de tekentafel van 
Bregje" of op de facebookpagina van Pc55. Doen hè, ik ben superbenieuwd naar jullie mooie creaties!!!! an P
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Geen weekblad?
Laat het ons weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Dementie, 
mogelijkheden bij een 
veranderende werkelijkheid
Regiegroep Dementievriendelijk Eersel presenteert in samenwerking met Kem-
penTV een serie uitzendingen over dementie. In deze reeks komen diverse 
personen aan het woord, onder anderen mensen met dementie, hun familie en 
naasten en professionals. Zij geven praktische informatie en vertellen over hoe 
je om kunt gaan met dementie. De diagnose geeft duidelijkheid over de oorzaak 
van eventuele problemen. Een diagnose betekent niet dat je leven ineens stil 
moet staan. Het is wel belangrijk dat je samen zoekt naar de manier waarop je 
het beste met de veranderingen om kunt gaan en kijkt naar de mogelijkheden. 
Het motto van de serie is dan ook: dementie, mogelijkheden bij een verande-
rende werkelijkheid. 

In de 5e afl evering, op woensdag 7 april, wordt besproken hoe om te gaan met 
de patiënt als naaste
‘Naaste’ is een sociale term waarmee meestal personen worden aangeduid die dicht 
bij iemand staan. Hierbij kan bijvoorbeeld worden gedacht aan je partner, familie, 
vrienden en aangenomen/aangetrouwde familie, waar een goede band mee is. 

Tja, daar sta je dan: je naaste vertoont ander gedrag dan voorheen (afl . 1), de test 
en diagnose bevestigen je vermoeden van dementie (afl . 2), de zorgtrajectleider is 
ingeschakeld (afl . 3) en nu ben je mantelzorger (afl . 4) waar je niet om gevraagd hebt. 
Maar je weet nu tenminste wat er aan de hand is en waar je staat, eindelijk is er dui-
delijkheid. Er komt rust en aanvaarding na veel onbegrip.

Maar wat nu? Hoe kun je menswaardig omgaan met je partner, vader of moeder, je 
vriend die aan dementie lijdt? In deze afl evering komen betrokkenen aan het woord 
die praten over hun beleving met een dementerende. Ze spreken over de aanpassin-
gen, verandering in geheugen, karakter, wat kan/weet een dementerende nog wel, 
hoe ga je met die veranderingen om, hoe is de dagindeling etc. Advies: probeer po-
sitief te blijven, leer schakelen en pak de momenten dat iets wel kan. Een passende 
uitspraak die we te horen kregen: “Als iets niet kan zoals het moet, dan moet het maar 
zoals het kan!”

Wanneer en waar 
zijn de afl everingen te zien?
De afl everingen zijn te bekijken via het kanaal van KempenTV op de lokale zender en 
via een online stream op https://www.kempentv.nl/ Ook op de Facebookpagina van 
KempenTV en het YouTube-kanaal van KempenTV kan men terecht.

De uitzendingen zijn steeds om de veertien dagen.

Over veranderend gedrag is veel onderzoek gedaan. Bekijk de onderstaande 
sites eens voor nadere informatie. 

Wij onderscheiden:
- Achterdocht: https://youtu.be/Cb_GkA2DV2o 
-  Afhankelijk gedrag, door angst en onzekerheid vastklampen aan de personen in de 

nabije omgeving: https://youtu.be/D9ICGJuXk2Y 
-  Agressie, iemand kan boos worden over dingen waar hij/zij nooit boos over werd. 

Kan ook op een veel heftiger manier boos zijn dan voorheen: 
   https://youtu.be/jdbSIhP7kvo 
-  Lusteloosheid, weinig energie en een vlakke stemming: 
   https://youtu.be/YFPkFhAAB0E 
- Onrust in de nacht: https://youtu.be/0VI9POwp8pA 
-  Verbloemend gedrag; ontkennen, smoezen verzinnen, er omheen praten: 
   https://youtu.be/MqdntJKqYBI 

Zelf testen doen op www.alzheimer.nl/geheugentest
Maak je je zorgen over jouw geheugen of dat van iemand anders? Met de geheugen-
test krijg je in een paar minuten inzicht in de mate van vergeetachtigheid. Je krijgt 
direct een persoonlijke score met toelichting. Je kunt er ook voor kiezen om de 
geheugentest per e-mail aan te vragen en de vragen thuis rustig te lezen of te printen.
Wil je na deze test een uitgebreide alzheimertest of dementietest doen, dan kun je bij 
je huisarts terecht.

Door Jan Smets

BLADEL - De-
GoeiPlak is een 
gezellige ont-
m o e t i n g s p l e k 
voor kwetsbare 
ouderen uit het 
dorp Bladel. Zij 
ontmoeten elkaar 
onder het genot 

van een kopje koffi  e en/of lunch. Maar 
ook DeGoeiPlak is dicht door corona-
beperkingen. Deelnemers en vrijwilligers 
houden contact met elkaar tot onze 
huiskamer weer open kan.

Wie ben ik?
Gerry Claassen, 66 jaar oud en woonachtig 
in Hoogeloon.

Wat is je rol bij DeGoeiPlak?  
Ik fungeer op de woensdag als gastvrouw, 
meestal met twee of drie andere vrijwilligers.

Hoe lang ben jij al actief bij DeGoeiPlak?
Ik ben sinds ongeveer 5 jaar actief als 
vrijwilligster/gastvrouw.

Waarom is DeGoeiPlak een onmisbare 
voorziening in Bladel?
Bekend is dat er onder ouderen en alleen-
staanden veel eenzaamheid heerst. Op 
deze manier doen we daar iets aan. De 
mensen, wij noemen ze gasten, hebben 

een ontmoetingspunt en kunnen het 
dorpsnieuws met elkaar uitwisselen. De 
gasten drinken een kop koffi  e of thee, 
nemen een koekje en leggen een kaartje, 
ze doen aan sjoelen en buurten lekker bij. 
Meer dan ooit ervaar ik nu zelf hoe belang-
rijk het is om met familie of een vriendin te 
praten over koetjes en kalfjes. Tegen een 
kleine vergoeding lunchen we met zijn 
allen tussen de middag. Er is een kop zelf-
gemaakte soep met een broodmaaltijd. 
Gezelligheid gegarandeerd!

Wat heb jij dit jaar gemist nu DeGoeiPlak 
noodgedwongen moest sluiten?
Het sociaal ontmoeten is een gemis. We 
ervaren als vrijwilliger heel veel dankbaar-
heid van de gasten, dat geeft ons de mo-
tivatie om als gastvrouw op te treden. Qua 
leeftijd kan ik dat nog aan. Ik hoop dat ik 
later ook als gast deze gezelligheid ergens 
kan ontmoeten. 

Hoe houd je toch contact met vrijwilli-
gers en deelnemers?
We hebben voor deze stille periode met de 
vrijwilligers de afspraak gemaakt om perio-
diek afzonderlijk met een stuk of vier gasten 
het contact te onderhouden. Ik bel eens per 
twee of drie weken met de gasten en neem 
de moeite om ze af en toe een kaartje te 
sturen. De reacties daarop zijn heel positief. 
Het is toch mooi als je als alleenstaande 
ervaart dat er een kaartje bij je binnenvalt! 

Wat ga je doen als DeGoeiPlak weer 
open gaat?
Als de coronacrisis voorbij is hoop ik er als 
gastvrouw weer te zijn.

Wat wil je zeggen tegen iedereen die twij-
felt om DeGoeiPlak te komen bezoeken?
Kom gewoon eens binnen lopen op dins-
dag, woensdag of donderdag. Het kan 
tussen 10.00 en 14.00 uur. Geen enkele 
verplichting, het is geheel vrijblijvend. Het 
ontmoeten van elkaar is zo’n groot goed, 
het draagt bij om je als mens te vormen.  

Wat wil je zeggen tegen iedereen die 
twijfelt om zich aan te melden als vrij-
williger bij DeGoeiPlak?
Je krijgt er zoveel hartelijkheid voor terug. 
Kom gewoon eens een dagje meedraaien. 
Ook hier is alles vrijblijvend en als vrijwil-
ligers hebben we het met elkaar ook heel 
gezellig.

Toen merkte ik dat ik DeGoeiPlak niet 
kan missen!
Voor mij persoonlijk is DeGoeiPlak niet on-
misbaar, maar ik kijk er wel naar uit om de 
gasten weer eens lekker met elkaar te zien 
kletsen. Na zo’n lange periode van elkaar 
niet zien is er natuurlijk veel te bepraten. 
Dus ik hoop dat we snel weer open kunnen.

Gerry Claassen, 
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

INFORMATIEF
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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

  WIST
     JE 
DAT...?

... er nog heel lang 
mammoeten op aarde 

rondzwierven voor ze 
uitstierven? De meeste 

waren 10.000 jaar geleden 
al uitgestorven, maar 
overgebleven kleinere 

groepen stierven 
waarschijnlijk pas rond 
1700 v.Chr. uit. Dat is 
nadat de piramides van 
Gizeh werden gebouwd.

tijdloze en trendy collecties
voor mannen en vrouwen

plan je bezoek!
BEL, MAIL of maak een afspraak via

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

BIJ ONS IN DE SPECIAALZAAK

REUSEL - Op zaterdag 27 maart is het 
Wereldtheaterdag! Voor het eerst in 60 
jaar zijn in het hele land de theaters ge-
sloten. Ook in Cultureel Centrum De Kei 
in Reusel kunnen er - met pijn in het hart - 
geen voorstellingen gegeven worden. 
Toch wordt achter de coulissen druk ge-
werkt om voorstellingen en optredens in 
te plannen, zodat het publiek met volle 
teugen kan genieten zodra het weer mag. 

Jarenlange samenwerking
Stibex - de stichting die De Kei exploiteert 
- werkt hiervoor al 21 jaar nauw samen met 
’t Schouw, een stichting die zich inzet voor 
culturele ontwikkeling in Reusel-de Mier-
den. Ruim 20 keer per jaar organiseert ‘t 
Schouw diverse voorstellingen in De Kei. 
Hierbij wordt een divers en aantrekkelijk 
programma neergezet voor jong en oud. 
De Kei is al die jaren de residentie voor ’t 
Schouw. Niet alleen wordt letterlijk gezorgd 
voor het podium voor de artiesten, maar 
ook voor het licht en geluid. En niet onbe-
langrijk: de gasten kunnen de napret van 
de voorstelling verlengen in ‘t Kiezeltje. 

Vaste waarden, nieuwe aanwas
’t Schouw streeft naar een divers aanbod 
met vaste waarden en uitdagende nieuwe 
artiesten. Voorzitter van ’t Schouw, Arie 
van Gerwen, vertelt: “We kennen ons pu-
bliek goed; we gaan altijd aan het begin en 
het eind van het seizoen in gesprek met 
onze vaste bezoekers. Enerzijds om ze bij 
te praten over de nieuwste ontwikkelingen, 
anderzijds omdat we open staan voor tips 
en advies. We mogen ons gelukkig prijzen 
met zo’n trouwe, constante klantengroep.”

Maatschappelijke functie
Naast de vaste waarden van theater, caba-
ret, muziek en kindervoorstellingen houdt ’t 
Schouw ook ruimte in haar programmering 
om nieuw talent en acts met minder naams-
bekendheid de ruimte te geven. “We willen 
aansluiten op de behoefte in de gemeen-
te”, legt Arie uit. “We zijn ons bewust van 
onze maatschappelijke functie en overleg-
gen met de gemeente over thema’s, zoals 
dementie en psychiatrische problematiek. 
Theater is meer dan plat vermaak.” 

Verbindende rol
Jan Lemmens, voorzitter van Stibex, vult 
aan: “Ook De Kei vervult een grote maat-
schappelijke rol. De Kei is een plek waar 

inwoners samen komen om elkaar te ont-
moeten. Niet alleen voor ontspanning tij-
dens voorstellingen of carnaval. Ook faci-
literen we organisaties op het gebied van 
sport, educatie en welzijn. Zo hebben we 
regelmatig activiteiten van de Zonnebloem, 
krijgt de jeugd muziekles en koken vrijwil-
ligers voor alleenstaande of eenzamere 
inwoners. Ook maken de dansvereniging 
Dazzling en Yoga de Kempen gebruik van 
onze zalen. De Kei heeft niet alleen een fa-
ciliterende, maar ook een verbindende rol.”

Nieuwe Kei
Met een nieuw gebouw op de planning wil 
Stichting Stibex deze verbindende rol van 
De Kei nóg meer versterken. Dit begint met 
de invloed die inwoners kunnen uitoefenen 
op de nieuwbouw. Jan vertelt: “We heb-
ben een klankbordgroep waar inwoners en 
verenigingen hun mening en ideeën kun-
nen geven over het nieuwe gebouw. Ook 
willen we in het nieuwe gebouw nóg meer 
organisaties een plek bieden, zoals het TIP 
en de bibliotheek. Andere organisaties zijn 
meer dan welkom om zich aan te melden. 
De deuren staan wat ons betreft wagenwijd 
open.” Stichting Stibex hoopt op een snel 
rentree, zodat niet alleen Wereldtheater-
dag, maar ook het weerzien met de gasten 
gevierd kan worden!

Wereldtheaterdag: dromen van 
een snel rentree

Arie van Gerwen en Jan Lemmens
VELDHOVEN - Door de geldende 
COVID-19 maatregelen staan in het 
voorjaar veel Nederlandse wielerkoer-
sen op losse schroeven. Net als in 2020 
zijn er al een aantal wedstrijden gean-
nuleerd en doen organisatoren pogin-
gen om hun koers te verplaatsten op de 
(inter)nationale wielerkalender.

De organisatie van de SIMAC Omloop der 
Kempen is ook in 2021 tijdig in overleg 
gegaan met gemeente, provincie, KNWU 
en politie. Dit jaar met goed resultaat. De 
op één na oudste klassieker van Neder-
land heeft de bevestiging ontvangen dat 

deze koers wordt verplaatst naar 3 en 4 juli 
2021. Met ruim 70 jaar historie doe je er 
als organisatie alles aan om samen met alle 
betrokken partijen een mogelijkheid te vin-
den om zo’n mooie koers op veilige manier 
te laten doorgaan. 

Alle seinen staan nu op groen voor het eer-
ste weekend van juli. Op zaterdagnamid-
dag staan de vrouwen aan de start in Veld-
hoven voor een rit over ruim 120 kilometer. 
Op zondag is het tijd voor de mannen, zij 
rijden op 4 juli dan hun KNWU Topcompeti-
tie wielerwedstrijd over bijna 200 kilometer 
door de Brabantse Kempen.

SIMAC Omloop der Kempen 
verplaatst naar juli
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Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 12

To YO
U

 I'm
 an atheist; to G

od, I'm
 the Loyal O

pposition.
-- W

oody Allen

2 7 1
8

1 2 5 6
8 9
5 2 4 6

7 4
5 7 1 2

4
4 6 3

 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 2

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

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

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

4 1 1 8
3 7 9 6 2

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

4 5 1 8 2
3

2 8 5 9 1
9 6 9 4 5

3 9 5 6 3
1 2 1

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

9 4 6 8 1 6
4 2 1 7 9

1 3 9 3 2 8 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
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 12

"I ow
e it all to little chocolate donuts."

-- John Belushi

3 1 4 2 7
5 4 3

8 6 9
4 7 6 8

4
1 8 7 5

1 2 6
2 9 1

3 7 8 4 2

PUZZELEN

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

Cryptofilippine – Thema: Geloof 
 

A 1 7    13  9   9 6 6  9   
B 4   9  6 13 1    4   12 5  
   C  15 2 15   15   15  14   
   D 2   11   14        
  E 5   6 6   10  6      
F 5  15  9  11 7     2 6  14  
      G  2          
H  15 15  5   5  12  5  12 4   
     I 8 6 2     15     
   J 3   3 13          
K 4 15  6  14 15   9  11 11   5  
     L 3  13    12 3  9   
  M 10   11 14     6  2    
   N 5 15   9  6    14    
     O 12 3           
    P 10  15 8  9        
    Q 2 6  14   6 4    9 15 

 R 10  6  14     3       
 
 

A – Deze geleerden geven 
  de richting aan (5,3,3,6)
B – ‘Wil je me wel geloven?’ (16)
C – Godgeklaagd (12)
D – Pastoor (9)
E – Ik meen van wel (11)
F – Maar één pastoor op 
  vijf kerkdorpen (10,7)
G – Het laatste woord van de pastoor (4)
H – De begrafenis zelf regelen (2,5,4,6)
I – Mishandeling (8))
J – Hangt hetzelfde geloof aan als de 
  bidsprinkhaan, de kruisspin en 
  de rode kardinaal (7)

K – Geloofsbeginsel (16)
L – Hiermee voer je een 
  godsdienstoorlog (10)
M – Hevige wind die in de 16e eeuw 
  door kunstzinnig Nederland woei (12)
N – Exorcisme is oersaai (11)
O – Die van God en van de boer moet 
  regelmatig bewaterd worden (5)
P – Bekennen dat het zonde is (8)
Q – Zij houdt de familie in orde (6,7)
R – Stoff elijk overschot van een 
  kloosterling (10)

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

De winnaar van vorige week is: 

Ynette van Gisbergen uit Hulsel

met het oplossingswoord: 
‘jaarvergadering’

Ynette heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

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

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

Geloof

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

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

IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll 
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll
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BBQ; maar dan hip 

Meubels voor buiten

Tuinvijvers 

Snoeikalender

BEWAARNUMMER

Bewaarspecial vol tips, bedrijven 
en aanbiedingen om het voorjaar in te luiden

In de uitgave van volgende week is een bewaarspecial opgenomen over het ‘Buiten Leven’.

We kijken reikhalzend uit naar het voorjaar. Enerzijds hopend op meer versoepelingen en anderzijds biedt het leven buiten ons 
veel plezier waar we zo aan toe zijn. Van tuinieren tot barbecueën, van tuinmeubelen tot heerlijk met de fiets er op uit.

Mis ‘m niet!
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

Meeltjes

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

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

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

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.

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

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

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.

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

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

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

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

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.

Gazelle omafiets, zwart, wielm. 28 inch, 
z.g.a.n. € 75,-. Tel. 06-53416897.

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

2 Sidetable/bijzettafels, smeedijzer, met glazen 
plaat, langwerpig Br 80 H 80 D 30 en vierkant 
33x33 H 72. I.z.g.st. App voor foto en info:  
06-47038398.

Hanglamp, ovaal, mat glas, 6 LED-lampjes, in 
hoogte verstelbaar. L 1.37. Breedste gedeelte 
16. Als nieuw. App voor foto/info: 06-47038398

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

TV-meubel, hoogglans zwart, met 3 laadjes, 
Br 1.50 D 40  H 55, i.z.g.st.  
App voor foto/info: 06-47038398.

Air Walker, weinig gebruikt, € 40,-.
Tel. 06-20999138.

Thule Weekender autodakkoffer met 
dakdragers. Tel. 06-10251314.

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

Vrijwilliger A/B verpleegkundige biedt zich 
aan om een oudere alleenstaande en 
alleenwonende dame te ondersteunen. 
Tel. 06-34412325.

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

GEVONDEN: Hartslagmeter met stappenteller, 
zuurstofmeter en bloeddrukmeter. Rondom 
Reusel. Glas kapot, zeg wat voor band er rond 
zit en hij is van u. Tel. 0497-643462.

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

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: Huishoudelijke hulp voor 5 uur per 
week. Whatsapp of bel naar 06-25027055.

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

TE HUUR GEVRAAGD: Opbergruimte.
Tel. 06-20671898.

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

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.

GRATIS AF TE HALEN: Laptoptas met 
opbergvakken, 15 inch, niet gebruikt, z.g.a.n.
Tel. 0497-843193.

GRATIS AF TE HALEN: 2-zits bank.
Tel. 0497-383375.

GRATIS AF TE HALEN: Bedhekje/uitval-
beschermer voor kinderen. App voor foto en 
info: 06-21241370.

GRATIS AF TE HALEN: Visspullen.
Tel. 06-11845011.

GRATIS AF TE HALEN: Standaard voor b.v. 
klein bloempotje op te zetten, H 91 cm, hout 
met metaal en staafmixer, i.g.st. 
Tel. 06-41521888.

GRATIS AF TE HALEN: Drinkglazen en 
servies. Alles is onbeschadigd. In 1 pakket 
meenemen. Tel. 06-41521888.

GRATIS AF TE HALEN: Carmen stijltang, 
keramische platen en slaapzak, nieuw in de 
verpakking. Tel. 06-41521888.

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: Sphinx (Antibes) wandtegels, 
25x33, W 13200 klassiek wit. Tel. 06-13727622.

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.

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

GEVRAAGD: Hema breiboeken uit de jaren 
‘80-’90, omgeving Reusel. Tel. 06-44194888.

GEVRAAGD: Koppel Oost-Indische 
tortelduiven. Tel. 0497-643599.

GEVRAAGD: Oude bromfiets, jukebox, elektr. 
fiets, flipperkast, buitenboordmotor, scooter 
etc. Tel. 06-46331823.

 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

DIVERSEN

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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WIST 
   JE 
 DAT...?

... er met enige            regelmaat mensen worden 
geboren met een staart? In zeldzame gevallen kunnen ze hem 
ook echt bewegen. Meestal wordt de staart verwijderd, maar 

de man met de langst bekende staart, de Indiër Chandre Oram, 
draagt zijn 33 cm lange staart met trots. Hij wordt gezien 
als een reïncarnatie van de apengod Hanuman. Mensen die 
hem kennen beweren genezen te zijn van hun ziekten nadat 

ze zijn staart hebben aangeraakt.

Hoe kunnen we concreet bijdragen aan 
de verbetering van de toekomst van jon-
geren in ontwikkelingslanden? Hierbij, 
om u een idee te geven, enkele voorbeel-
den met de daaraan verbonden kosten.

Basisonderwijs
-  Bijles voor een kind met leerachterstand, 

per kind per jaar € 37,50.
- Back-to-school startpakket € 40,-.
- Inrichting klaslokaal € 650,-.

Beroepsonderwijs (per persoon) 
- Een technisch leerboek kost € 1,20.

-  Een beroepsopleiding (monteur, lasser, 
kleermaker, bakker) van 1 jaar kost € 200,-.

-  Tweedaagse training biologische land-
bouw voor 55 boeren kost € 400,-.

Ondernemerschap
- Naaimachine € 200,-.
-  Een startpakket ‘opstarten groentewinkel’ 

kost € 360,-.
- Opstarten bromfi etswerkplaats 
  € 1.200,-. 
- Ploeg € 2.300,-.

Dank voor uw steun aan de Vastenactie. 
Wij wensen u een Zalig Paasfeest.

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

Vastenactie 2021
Thema: werken aan je toekomst

Goed gescheiden afval is beter te re-
cyclen. Daarom is het belangrijk dat je 
afval in de juiste kliko gooit. Milieu Cen-
traal heeft een handige lijst opgesteld 
van wat wel en niet in de groene kliko 
hoort.

Tips voor een schone groene kliko!
-  Leg een oude krant of laagje stro onderin 

de kliko om aankoeken van afval te voor-
komen. Dit voorkomt ook vastvriezen in 
de winter. 

-  Gebruik afbreekbare plastic of papieren 
gft-inzamelzakken. Let op: leg er geen 
knoop in, dat maakt het composteren 
moeilijker!

-  Gooi geen vochtig afval in de kliko. Dit 
voorkomt broei en extra stank. Laat 
gemaaid gras bijvoorbeeld een dagje 
drogen en laat vochtige etensresten in 
het gootsteenbakje uitlekken. Dit laatste 
voorkomt ook vastvriezen in de winter. 

-  Laat bij langdurige afwezigheid (bijvoor-
beeld vakantie) de groene kliko leeg ach-
ter.

-  Af en toe een handje zaagsel kan vocht 
en geur absorberen. 

Kijk voor meer informatie op 

www.afvalscheidingswijzer.nl

Wat wel en niet 
in de groene kliko
Handige tips!

Kwekerij van Gestel-Wolfs is een bedrijf dat gespecialiseerd is in het kweken van groenblijvende  
haagplanten en in vorm gesnoeide kwaliteitsplanten. Onze planten vinden hun weg in de  
aanleg van tuinen in binnen en buitenland.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een 

MEEWERKEND VOORMAN BOOMKWEKERIJ
ALLROUND MEDEWERKER BOOMKWEKERIJ 

Wij zoeken iemand die:
	 •	Het	prettig	vindt	om	met	planten	te	werken	en	buiten	bezig	te	zijn
	 •	Gemotiveerd	is	met	een	positieve	werkhouding
	 •	Zelfstandig	en	in	teamverband	kan	werken
	 •	Affiniteit	heeft	met	de	agrarische	sector

De	werkzaamheden	zijn	afhankelijk	van	het	seizoen.	In	het	groeiseizoen	ben	je	vooral	bezig	
met	 het	 verzorgen	 van	onze	planten	 en	daardoor	 de	 kwaliteit	 te	 verhogen.	 In	 het	 aflever- 
seizoen	help	je	mee	met	het	rooien	en	verzendklaar	maken	van	de	orders	van	onze	klanten.

Wij kunnen je bieden: 
	 •	Grote	mate	van	afwisseling	in	de	werkzaamheden	
	 •	Een	gezellige	en	gemoedelijke	werksfeer
	 •	Mogelijkheid	tot	het	volgen	van	opleidingen
	 •	Fulltime	functie
	 •	Beloning	conform	CAO	open	teelten	boomkwekerij
	 •	Uitzicht	op	een	vast	dienstverband	met	perspectief

Kandidaten	met	minder	ervaring	maar	met	een	goede	instelling,	als	ook	leerlingen	die	
een	opleiding	willen	combineren	met	werken	worden	uitgenodigd	om	te	reageren.

Hebben	wij	jouw	interesse	gewekt	reageer	dan	via	e-mail	of	telefoon.
John	van	Gestel,	Baarschotsestraat	35,	5087	KV	Diessen,	info@kwekerijvangestelwolfs.nl.
Telefoonnummer	06-23361002.	
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Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Petrusklepel
Bij de Bijbeluurtjes in de Vastentijd heb-
ben we het lijdensverhaal gelezen. Het is 
de ervaring van de deelnemers dat dit ver-
haal, over de laatste dagen in het leven van 
Jezus, telkens weer emoties losmaakt. 
Niet voor niets hebben kunstenaars het als 
inspiratiebron gebruikt voor de mooiste 
muziekstukken, de mooiste schilderijen 
en de mooiste literatuur. Het lijdensver-
haal gaan in eerste instantie over Jezus. 
Maar de thema’s die erin zitten zijn van alle 
tijden: vriendschap, verraad, angst, opof-
fering, schaamte en... liefde! Jezus wordt 
letterlijk uitgekleed, maar de lezer merkt 
dat degene die innerlijk uitgekleed wordt 
eigenlijk de uitkleders zelf zijn: Judas, 
Petrus, Pontius Pilatus, de Farizeeërs, etc. 
Zij tonen steeds minder liefde, terwijl de 
liefde van Jezus steeds sterker zichtbaar 
wordt. Terwijl ze Hem nog uitlachen aan het 
kruis, bidt Hij: ‘Vader, vergeef het hun, want 
ze weten niet wat ze doen.’ De centrale 
vraag die na-echoot als je dit leest is: Hoe 
zit het met mijn liefde? Voor God en mijn 
naaste. Waar verschuil ik mij achter om 
die liefde niet op te brengen? Op Goede 
Vrijdag wordt het lijdensverhaal gezongen, 
volgens aloude traditie. Als u niet naar de 
kerk kunt komen, lees dan thuis rustig het 
lijdensverhaal. Het zal u inspireren.

Pastoor Schilder

Zaterdag 27 maart
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
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

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

Maandag 29 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding met 
gastpriester voor biechtgelegenheid

Dinsdag 30 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 31 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsviering 
met Aanbidding

Witte Donderdag
Donderdag 1 april
08.30 uur: Bladel Kerk, Lauden
19.00 uur: Bladel, Kerk

Goede vrijdag
Vrijdag 2 april
08.30 uur: Bladel Kerk, Lauden
15.00 uur: Kruisweg in alle kerken/Den Tref
Herdenking van het lijden en sterven 
van de Heer
19.00 uur: Bladel, Kerk

Paaswake
Zaterdag 3 april
08.30 uur: Bladel, Kerk, Lauden
21.00 uur: Bladel, Kerk 
(Registratie vereist via formulieren 
in de Kerk)

Paaszondag
Verrijzenis van de Heer
Zondag 4 april
09.30 uur: Casteren
11.00 uur: Hoogeloon, Kerk 
11.00 uur: Bladel, Kerk
11.00 uur: Hapert, Den Tref

2e Paasdag
Maandag 5 april
09.30 uur: Netersel, Kerk 
11.00 uur: Bladel, Kerk

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 3, 4 en 5 april)

Bladel zondag
- Servaas van der Heijden 
  (nms. parochie)
- Nol en Miet Maandonks
- Henri Lens, Emma Faes 
  en dochter Louisa van Rooij
- Toon van Herk
- Bert en Paula Coppens-Esser en 
  kinderen Jan, Anny, Pierre en Willie

Casteren:
- Voor de zieken in de parochie

Hapert:
- Jan Bierens (f)
- Dries Lemmens en 
  Petronella Lemmens-Schilders (f)
- Familie Plasmans-van der Aa
- Bertha, Cor en 
  Harrie van de Ven
- Jan van de Ven
- Francien van Herk-Koolen

Hoogeloon:
- Mieke Schriever Cools
- Nel Goosssens (f)

Netersel:
- Petrus Josephus van den Hout, 
  zijn echtgenote, kinderen 
  en kleinkinderen

Overleden
Hapert: Henk Straatman, 85 jaar

Mededeling:
-  Voor de vieringen in de Goede Week ver-

wijzen we u naar de PC55 en de website 
van de parochie.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

Palmzondag
Zaterdag 27 maart
17.30 uur: Eucharistieviering
- An Antonis-Panjoel
- Nelly 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
- Jules van Steenbergen, Marie van 
  Steenbergen-van Laarhoven en zus Liza

Maandag 29 maart
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 30 maart
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 31 maart
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Lies van Gorp-van Ham

Witte Donderdag 
Donderdag 1 april
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Goede Vrijdag
Dag van Vasten en Onthouding
Vrijdag 2 april
15.00 uur: Kruisweg 
19.00 uur: Goede Vrijdag-plechtigheden
in de kerk

Paaszaterdag
Zaterdag 3 april
19.00 uur: Eucharistieviering, Paaswake
- Peer Kerkhofs en
  Dora Kerkhofs-van Gompel

Hoogfeest van Pasen
Zondag 4 april
09.30 uur: Eucharistieviering 
11.00 uur: Eucharistieviering 
- Jo Goudsmits
- Overleden familie Maas-Heesters
- Annie Lavrijsen-van Loon
- Jan Sanders
- Jeanne Jansen-Everaert en Jo Jansen
- Nel van den Berk-Lavrijsen
- Miet van de Borne-Peijs
- Cor Jansen-Hendrikx 
  en Wim Jansen
- Cees van Gisbergen
- Kees Dobbelaar
- Jan Jansen
- Overleden ouders De Kroon-Bierens 
  en dochter Stien
- Harrie Vermeulen, Toos Vermeulen-
  van Barschot, kinderen Lenie, Ad, Piet 
  en Karien
- Diny van de Pol-Cornelis 
  (vw. verjaardag)

Mededelingen:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

Voedselbank in de Mariakapel neerzet-
ten. Denk eraan dat het houdbaar is. 
Brood liever niet want we kunnen maar 
1x per week naar de Voedselbank. 

-  Attentie! Wilt u ook tijdens de doorde-
weekse missen uw naam noteren ach-
ter in de kerk, dit i.v.m. de veiligheid 
rondom het coronavirus, zodat wij u 
wanneer het helaas nodig zou zijn kun-
nen waarschuwen. Alvast hartelijk dank!

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

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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DANKBETUIGING

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten en bloemen 
die wij mochten ontvangen na het plotselinge overlijden van 

mijn man, ons pap, opa en broer

Will van de Vliet

Het heeft ons troost en steun gegeven

Een speciaal woord van dank aan
M.M.C. Veldhoven

Oktober Thuiszorg Bladel Noord
Dela uitvaartzorg

Familie van de Vliet - Bladel
Dorpstraat 25A - 5575 AE Luyksgestel 

www.uitvaartbegeleiding-kempenland.nl 

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

INFORMATIEF

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

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

29 MAART

T/M

VRIJDAG 

2 APRIL

Na de onafhan-
kelijkheid van In-
donesië in 1945 
mochten vele ge-
zinnen Nederland 
niet in. Nederland 
weigerde duizen-

den Indische gezinnen uit de oud-kolo-
nie op te nemen. Ze zouden niet over de 
juiste identiteitspapieren beschikken, 
door de Japanse bezetting waren ze die 
kwijtgeraakt. 

Gedwongen namen ze het Indonesi-
sche staatsburgerschap aan. Recht 
op pensioen hebben ze niet. “Neder-
land heeft ons laten stikken”, vinden ze.                                                                                               
De regering in Den Haag stelde vanaf 1945 
een rem op de migratie naar Holland. Ne-
derland, dat zelf aan het bijkomen was van 
de oorlog, beweerde niet voldoende op-

vangplekken te hebben. Bovendien heers-
te de opvatting dat voor iemand die in 
Nederlands-Indië was geboren en zodanig 
was vergroeid met het land en de cultuur, 
het te moeilijk zou zijn om in het koude 
Holland te wennen. Wat de regering niet 
begreep, was dat Indische Nederlanders 
zich verbonden voelden met het vaderland. 
In de kolonie waren ze naar Nederlandse 
scholen geweest, ze spraken de taal en ze 
kenden sinds hun geboorte onze cultuur.

De stichting Teman Teman Sehati uit Arn-
hem zet zich  al jaren in voor de in Indo-
nesië achtergelaten Nederlanders met als 
motto: beter 1% hulp dan 100% medelij-
den.  Maandelijks krijgen ze IDR 600.000,- 
(€ 35,-) voor noodzakelijke kosten en van-
wege corona een levensmiddelenpakket 
t.w.v. € 25,-. In samenwerking met Teman 
Teman Sehati willen wij de vergeten Indi-
sche-Nederlanders fi nancieel steunen.

Uw steun is welkom! U kunt op 2 manieren 
helpen:
1.  Door een van deze mensen te ‘adopte-

ren’ voor minimaal € 15,- per maand. Wij 
informeren u dan regelmatig over het wel 
en wee van betrokkene.

2.  Een incidentele bijdrage te storten 
op NL29RABO0177062266 stich-
ting Harapan met vermelding TEMAN.                                                                                        
Wilt u een van de vergeten Indische Ne-
derlanders ‘adopteren’? Stuur een email 
naar stharapan@hotmail.com of bel 06-
18618903  (Jos van der Heijden, voor-
zitter).

‘Adopteer’ een vergeten 
Indische-Nederlander
Hoogbejaarde Indische-Nederlanders in Indonesië leven in armoede

Verandert het adres van uw 
organisatie of vereniging? 
Vergeet deze dan niet door te 
geven aan de gemeente!

De gemeente Bladel heeft ge-
merkt dat veel organisaties en 
verenigingen hun gewijzigde 

adres enkel doorgeven aan de gemeente-
gids. De gemeentegids wordt echter uitge-
geven door een externe organisatie (Akse 
Media) en niet door de gemeente zelf. Als u 

uw nieuwe adres dus alleen doorgeeft aan 
Akse Media, is de gemeente Bladel niet op 
de hoogte van deze adreswijziging.

Daarom moet u uw nieuwe adres van uw 
organisatie of vereniging eigenlijk twee 
keer doorgeven: een keer aan Akse Media 
via info@aksemedia.nl, om uw adres te la-
ten wijzigen in de volgende gemeentegids 
en een keer aan de gemeente Bladel via 
info@bladel.nl, voor alle correspondentie 
met de gemeente.

Adreswijziging voor uw organisatie 
of vereniging? Geef het door!
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Varkens
fricandeau

Verse
kipfilet

Kip
burgers

Babi
pangang

Biefstuk
reepjes

fricandeaufricandeaufricandeaufricandeaufricandeaufricandeaufricandeaufricandeaufricandeaufricandeaufricandeaufricandeau

BabiBabiBabiBabiBabiBabiBabiBabiBabiBabiBabiBabiBabiBabi
100 gram € 1,19

kipfiletkipfiletkipfiletkipfilet

KipKipKipKipKipKip
100 gram € 1,09

BiefstukBiefstukBiefstukBiefstukBiefstukBiefstukBiefstukBiefstukBiefstukBiefstuk
500 gram € 4,50

Palingworst

Gebraden casselerrib

Palingworst
100 gram € 1,29
Palingworst
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Palingworst
100 gram € 1,99
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KIP LOEMPIAKIP LOEMPIA
h�m...

100 gram € 1,69

pangangpangangpangangpangangpangangpangangpangangpangang
100 gram € 1,29

burgersburgersburgersburgersburgersburgers
4+1

GRATIS

Acties geldig vanaf maandag 29 maart t/m zaterdag 4 april
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BiefstukBiefstukBiefstukBiefstukBiefstuk
500 gram € 4,50€ 4,50€ 4,50€ 4,50

Runder 
gehakt

H�RLIJK ZOET VERS GEM�KTE
pi�a!

H�rlijke verse
 “gezonde” pi�a’s 

met �n bodem 
gem�kt van 
bloemk�l.
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Een mango is 
superle�er fuit.  

Plus mango´s 
zijn mega gezond.

Nu extra V¢RDELIG!

H�RLIJK ZOETH�RLIJK ZOETH�RLIJK ZOETH�RLIJK ZOETH�RLIJK ZOETH�RLIJK ZOETH�RLIJK ZOETH�RLIJK ZOETH�RLIJK ZOET
mango!

W�K
W�K
W�K
W�K
W�K
W�K
W�K
W�KTO¤ER

zijn mega gezond.
Nu extra V¢RDELIG!

H�rlijke kip 
loempia’s. 

Dagelijks vers!Dagelijks vers!

Per stuk€ 1,99

VERS GEM�KTEVERS GEM�KTEVERS GEM�KTE
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VERS GEM�KTE
i

VERS GEM�KTE
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met �n bodem 
gem�kt van 
bloemk�l.

gem�kt van 
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gem�kt van 
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Nu extra V¢RDELIG!

VERS GEM�KTE

reepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjes
100 gram € 1,69€ 1,69€ 1,69€ 1,69
Naturel/Gemarineerd
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