
2 april 2021

KEUKENS OP MAAT INTEXINTERIEURBOUW.NL

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Den Herd zit middenin het 
proces van de overgang naar een nieu-
we locatie. Plannen worden gemaakt en 
besproken met alle vaste en zelfs toe-
komstige gebruikers. Nu is het moment 
om alle wensen te inventariseren – ook 
over een eventuele nieuwe naam wordt 
nagedacht - en mee te nemen in de 
voorbereidingen. Eén van de accenten 
ligt op het betrekken van de jeugd bij 
de plannen. Die doelgroep komt name-
lijk niet vaak binnen maar hoort wel bij 
de samenleving en dús bij het nieuwe 
gemeenschapshuis.

Jeugd
Piet van Guluck is bestuurslid van Den 
Herd en heeft onder andere de werkgroep 
Jeugd in zijn portefeuille. “Het was ons als 
bestuur meteen duidelijk dat het niet aan 
ons is om te verzinnen waar de jeugd be-
hoefte aan heeft in Bladel, dat kunnen ze 
veel beter zelf”, vertelt Piet. “Via ons net-
werk hebben we een aantal jongeren maar 
ook bibliotheek De Kempen, Cultuurplaza 
De Kempen en Beweegteam De Kempen 
bereid gevonden om met ons mee te den-
ken en dat is een prachtig proces om mee 
te mogen maken. Jongeren denken name-
lijk niet in beperkingen en dat is precies 
de opdracht die we hen hebben gegeven. 
Laat je niet weerhouden door vierkante 

meters of andere beperkingen: de invulling 
komt wel, we willen in dit stadium alleen 
weten waar behoefte aan is.”

Serieuze partij
Lotte van Dongen (17) is één van de jon-
geren die graag mee wilde denken. “Het 
is fi jn dat we de ruimte krijgen om alles te 
zeggen”, vindt ze. “Het eerste wat ons op-
viel was dat de ruimtes op de tekeningen 
al gedeeltelijk ingevuld waren. Onze eerste 
vraag was: waarom wordt de jeugd wegge-
stopt op de tweede en derde verdieping? 

Ambachtsweg 3B 
5531 AC  BLADEL   
T (0497) 33 08 88  
I  www.islbladel.nl

Zoekt u een 
TOTAAL-

installateur?

ISL Installatiebedrijf is 
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dak- en zinkwerken

warmtepompen
airco
ventilatie
zonne-energie
elektrotechniek
koeltechniek

lees verder op pagina 3

www.werkkleding.nu
Rootven 4 | Bladel | info@bmdesign.nl

bedrijfskleding

promotiekleding

werkschoenen
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in dit weekblad

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

G
O

E
D

 O
M

 T
E

 W
E

TE
N

Kansen liggen 
er genoeg, 
we moeten ze 
alleen grijpen
Jeugd Bladel zeer 
nauw betrokken bij 
ontwikkelingen Den Herd 
op de nieuwe locatie
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Restaurant Vèssumse 
Hoeve opent deuren en 
terras zodra het kan

Wonen

Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel | 0497 381795 

www.dehoutwinkelbladel.nl

Bent u ook geïnteresseerd in een prachtige houten balkomtimmering om 
uw steunbalk weg te werken of als een echte eyecatcher in uw huis of tuin? 
Neem dan contact met ons op.

Chateau Hendrikx-kes staat er op het 
bordje bij de voordeur van het huis van Tom 
en Nienke. En een paleis is het geworden. 
Precies volgens hun eigen smaak verbouwd 
en ingericht. Met hulp van De Houtwinkel 
omdat er een steunbalk mooi moest 
worden weggewerkt. Dat is gelukt met een 
prachtige eiken balkomtimmering.

Hobby
Voor Tom en Nienke is verbouwen de 
afgelopen jaren hobby geworden en ze 
zijn er nog goed in ook. “Vier jaar geleden 
kochten we in Hapert ons eerste huis. 
Dat was niet naar ons zin qua indeling 
en uitstraling en dus zijn we dat gaan 
verbouwen. De bedoeling was dat we 
daar zouden blijven wonen”, vertelt Tom 
enthousiast. “Om hypotheek-technische 
redenen was het slimmer om toch naar 
een ander huis uit te kijken en na een 
beetje speurwerk vonden we dit huis in 
de Zandstraat in Casteren. Ik was na de 
eerste bezichtiging niet heel enthousiast 
maar Nienke zag mogelijkheden.” Nienke 
laat op haar telefoon een filmpje zien van 
hoe het was. Muren van baksteen, een 
beeldbepalende schouw en een houten 
schrootjesplafond, veel muren en dus 
kleine ruimtes. “Blijkbaar kan ik daar heel 
goed doorheen kijken en ik zag eigenlijk 
meteen wat dit huis ons te bieden had. Bij de 
tweede bezichtiging kon ik Tom overtuigen 
en hebben we een bod gedaan. Ons vorige 
huis hadden we in de goede tijd gekocht en 
later verkocht dus financieel gezien was er 
ruimte voor een uitgebreide verbouwing”, 
aldus Nienke.

Hoge eisen
Veel zelf kunnen en een duidelijke visie 
hebben, is zowel een zegen als een 
vloek. Nienke: “We stellen erg hoge eisen 
en hadden soms het gevoel dat we nooit 
zouden vinden wat we zochten maar met 

geduld is het toch gelukt. We hebben het 
huis van onder tot boven onder handen 
genomen en eigenlijk nergens concessies 
gedaan aan ons plan. Het gevolg is dat we 
nu helemaal naar ons zin wonen. Oké, als 
de tuin, de garage en de overkapping straks 
klaar zijn. Binnen is het klaar, buiten hebben 
we nog een paar maandjes werk. “Liefst 
had ik een garage van 10 meter maar dat 
vond Nienke een beetje te gek. Iets kleiner 
is ook goed.” In het huis is genoeg ruimte 
voor hun hobby’s. 

Balkomtimmering
Tom en Nienke kunnen veel zelf en hebben 
goede contacten. “In de eerste plaats zijn 
we gaan inventariseren wat de materialen 
kosten en zo kwamen we er al snel achter 
dat er best veel mogelijk was binnen ons 
budget. Natuurlijk hebben we de hulp van 
vaklieden ingeroepen als dat nodig was. 
Omdat we de tussenmuur tussen de keuken 
en de kamer weg wilden hebben, moest er 

een steunbalk in. Dat is een lelijke ijzeren 
balk en die wilden we netjes weggewerkt 
hebben. We kwamen op het idee om daar 
een houten omtimmering voor te laten 
maken; dan krijg je een authentiek gevoel, 
net alsof die houten balk daar al jaren zit.” 
Al snel kwam het stel bij De Houtwinkel 
terecht. Stijn begreep wat de bedoeling 
was en had hout in de juiste breedte 
binnengekregen. “Dat was wel geluk”, vindt 
Tom. “We wilden liefst geen naden zien 
maar wisten ook dat het bij ons niet om een 
standaard breedte ging. Een beetje geluk 
gecombineerd met vakwerk.” De las in de 
lengte was noodzakelijk voor de stevigheid 
en breekt het beeld, wat de authenticiteit 
benadrukt. De balk verdeelt de kamer op 
een rustige manier maar lijkt tegelijk de 
ruimtes te omarmen.

Chateau
Bijna een jaar lang werkten Tom en 
Nienke hard aan hun droomhuis. “Soms 

zelfs zeven dagen per week”, vertelt Tom. 
“Als je overdag gewoon bij de baas mag 
werken, moet alles in de avonduren en de 
weekenden. Er is veel tijd in gaan zitten 
maar we zijn nu zo blij. Het gevoel dat we dit 
niet nog een keer gaan doen, overheerst. 
Twee grote verbouwingen in vier jaar tijd 
is wel genoeg. Aan de andere kant… als 
ik morgen ergens mooie bouwgrond kan 
kopen, zouden we ons droomhuis kunnen 
bouwen. Alles nieuw en precies zo indelen 
als we voor ogen hebben. Voorlopig nog 
maar even niet, eerste genieten van dit 
huis.” En dat doet het stel van dit prachtige 
paleis, dat voelt als Chateau Meiland. 
Nienke: “We zien onszelf echt als een 
‘dream-couple; wij kunnen álles aan, echt 
alles! We hebben aan dit huis net zoveel 
werk gehad als de Meilandjes in Frankrijk, 
net zoveel gebekvecht en aan het eind van 
de dag gaan we net als zij wijnen, wijnen, 
wijnen.” 

Even tot rust komen Even tot rust komen 
na een dubbelena een dubbele

DE HOUTWINKEL REALISEERDE DE BALKOMTIMMERING

BIJ TOM EN NIENKE HENDRIKX IN CASTEREN

VERBOUWINGVERBOUWINGVERBOUWING

‘‘Door de balk- 
omtimmeting krijg 
je een authentiek 
gevoel, net alsof die 
houten balk daar al 
jaren zit.’’

‘‘Door de balk- 
omtimmering krijg 
je een authentiek 
gevoel, net alsof die 
houten balk daar al 
jaren zit.’’

Tom heeft twee 
rechterhanden en 
timmert graag

Onder deze houten 
balkomtimmering zit 
een steunbalk

Nienke werkt 
in haar vrije 
tijd graag in  
haar eigen 
nagelsalon 

5
Even tot rust komen 
na een dubbele 
verbouwing

16-17
In Casteren eerste
‘corona-boom’ van de 
gemeente Bladel onthuld
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Piet: “Via ons netwerk hebben we een aantal jongeren maar ook bibliotheek De Kempen, Cultuurplaza De Kempen en Beweegteam 
De Kempen bereid gevonden om met ons mee te denken en dat is een prachtig proces om mee te mogen maken. Jongeren denken 
namelijk niet in beperkingen en dat is precies de opdracht die we hen hebben gegeven. Laat je niet weerhouden door vierkante 
meters of andere beperkingen: de invulling komt wel, we willen in dit stadium alleen weten waar behoefte aan is.”

G
O

E
D

 O
M

 T
E

 W
E

TE
N

    
    

    
 BEW

AARSPEC
IAL I

N DEZ
E K

RANT

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

5
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Zomerbloembollen 
Plant Ze Nu!

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
02-04 tm 08-04-21

Ribes Quatro-Bes
Rode bes, zwarte 
bes, witte bes & 
kruisbes in 1 plant

1e & 2e Paasdag

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

Alle Zon- & Feestdagen 
Extra Open In April & Mei

open van 10:00
tot 17:00 uur

Vaste planten
Potmaat: 12/13 cm
3,29 per stuk
o.a. aubretia, sedum,
saxifraga, lavendel

Lavendel 
‘Stoechas Purple’
Potmaat: 19 cm
Winterhard

10,-
4 voor

,
, lavendel

Quatro Bes
Rode bes, zwarte 
bes, witte bes & 
kruisbes in 1 plant

11,⁹⁹
15,49

actie
8,⁹⁹

10,49

actie

t.w.v. 5,00

  WIST
     JE 
DAT...?

... er een luchtje aan 

het heelal zit? Natuurlijk 

kun je niet even je neus 

buiten het ruimteschip 

steken om de lucht op te 

snuiven, maar astronauten 

zeggen dat hun ruimtepak na 

een ruimtewandeling naar 

verbrande biefstuk ruikt. 

Niet lekker dus.

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

BLADEL - Uiteraard kan de normale 
Paastocht, zoals die traditioneel wordt 
georganiseerd door Wandelclub Voetje 
voor Voetje, niet doorgaan in deze co-
ronaperiode. Maar we hebben een alter-
natief voor u. 

Vanwege corona verschijnt er elke maand 
een nieuwe wandeling op onze website. 
Hiervan zijn alle gegevens en GPX-bestan-
den gratis te downloaden. Deze tochten 
gaan via het wandelknooppuntennetwerk 
en zijn daarom op elk gewenst moment te 
lopen.

Voor april starten de wandelingen bij het ‘t 
Nekkermenneke, Groot Terkooijen 6 in Bla-
del en kunt u kiezen uit 4 afstanden: 8,9 
- 11,2 - 17,3 of 21,1 kilometer. We gaan 

over of langs landgoed Ten Vorsel, de Pals 
en over Landalpark Het Vennenbos. De 
langste afstanden maken nog een mooie 
lus over de Hapertse heide. Landgoed Ten 
Vorsel is vooral bekend vanwege de legen-
de van Zwarte Kaat en de Heksenboom, 
Boom van het jaar in 2019. Alle informatie 
is te vinden op www.devoetjes.nl. Wilt u 
een andere startplaats, kijk dan bij de vo-
rige wandelingen van de maand. Ook die 
zijn nog allemaal gratis te downloaden.

Het wandelen via de knooppunten is sim-
pel. Je start bij een knooppuntpaal en ziet 
daar voor het nummer waar je dan heen                 
wilt en welke richting je op moet. Volg in 
die richting de gele driehoekjes, tot je bij je 
volgende knooppuntpaal komt. Daar zie je 
dan je volgende richting weer.

Alternatieve wandeltocht Voetje voor Voetje
Met afstanden van 8,9 - 11,2 - 17,3 of 21,1 km

Haagsche Courant, 
16-3-1896
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Als je wilt dat de jeugd zich betrokken en 
welkom voelt en de drempel over stapt, 
geef ons dan ruimte op een makkelijk be-
reikbare plek. Het was mooi om te zien dat 
het bestuur dat meteen heeft opgepakt. 
We kregen het gevoel gezien te worden als 
serieuze partij en dat is fi jn.”

Muziek en bewegen
Ook Bosanne Biessen (16) zit in de werk-
groep. “Ik heb naar voren gebracht dat jon-
geren graag met elkaar gamen of fi lm kij-
ken. Zelf was ik lange tijd bijna wekelijks in 
Den Herd omdat ik danste bij High Energy, 
dus een ruimte om te bewegen zou ook fi jn 
zijn.  We denken er nu samen over na hoe 
we het nieuwe gemeenschapshuis toegan-
kelijker kunnen maken voor de jeugd. Het 
idee van een glijbaan langs de grote trap is 
zelfs besproken.” 

Er is gesproken over een ruimte om te ko-
ken, bewegen, gamen, chillen en muziek. 
Piet: “Bas Soetens zit in de werkgroep en 
hij ziet kansen om de jeugd middels mu-
ziek binnen te halen. Lessen, bandjes, op-
tredens: alles is straks mogelijk. Muziek 
verbindt natuurlijk als niets anders.” 

Hoe welkom zijn we eigenlijk?
Freek Bijnen zit in de werkgroep namens 
Beweegteam de Kempen: “Als aandachts-
punt heb ik het bestuur meegegeven 
vooral de basisschooljeugd niet te verge-
ten; ook zij hebben ideeën en die kunnen 
ze prima overbrengen, bijvoorbeeld door 
tekeningen. Wat mij in één van de brain-
stormsessies erg raakte was de vraag van 
een lid van de werkgroep Jeff erson (17) of 
de jeugd zelf een pak koeken of een blikje 
cola mee zou mogen brengen. Daar ont-
stond een leuke discussie over exploitatie 
over maar ik was vooral onder de indruk 

van het feit dat Roel Vugts de vraag erach-
ter hoorde, namelijk ‘hoe welkom zijn we 
eigenlijk?’. Mooi dat het nieuwe gemeen-
schapshuis er straks voor iedereen is.” 

Kansen grijpen
De verbinding zoeken, dat is het belang-
rijkste doel met de komst van het nieuwe 
gebouw in het centrum. Freek: “Ik zie bij-
voorbeeld mooie kansen om de jeugd met 
de senioren te verbinden. Via ons Beweeg-
team kun je aantrekkelijke sportactiviteiten 
organiseren met de seniorenvereniging en 
de basisschool. Ik denk bijvoorbeeld aan 
de biljartvereniging; dat zou een ideale 
Click-activiteit kunnen zijn. Kansen liggen 
er genoeg, we moeten ze alleen grijpen.” 
Daar zijn Bosanne en Lotte het van harte 
mee eens. 

Thuis voelen
Wethouder Davy Jansen juicht het idee van 
de werkgroep Jeugd toe. “Het nieuwe ge-
meenschapshuis moet voor alle inwoners 
een plek zijn om zich thuis te voelen en dus 
ook de jeugd. Daarom is het fi jn dat jeugd-
coach Daniël Swinkels af en toe aanschuift 
bij de brainstormsessies. De jeugd heeft 
nu nog vaak het idee dat er alleen ‘oude 
mensen’ in Den Herd komen en dat beeld 
kan nu verdwijnen omdat we helemaal op-
nieuw gaan beginnen. Dit is de kans om de 
dynamiek te veranderen en die kans krijg je 
maar één keer. Het is een groot project en 
het is prachtig om te zien met hoeveel en-
thousiasme eraan gewerkt wordt. Het doet 
me goed te zien dat de jeugd gemotiveerd 
is om mee te denken en mee te praten en 
dat ze gehoord worden door de projectlei-
ders. Samen gaan we ervoor zorgen dat de 
jeugd naast hun thuis en school, zich in het 
nieuwe gemeenschapshuis ook welkom 
voelt.”

www.bladel.nl
www.denherd.nl

vervolg van pagina 1

DEN HERD

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

T/M ZA. 10 APRIL

HOLLANDS GROF    
Meergranen volkorenbrood met rogge 

melange met zachte voorgeweekte korrel. 
Met 25% meer vezels. Bevat o.a. volkoren, 

tarwe rogge, gerst, geel lijnzaad, 
havervlokken en diverse moutdesems.

Van € 3,30   

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

Alleen indien gehaald in winkel

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

Actie geldt alleen voor hele broden.

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

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

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

particulier opdrachtgeverschap (CPO), of u 
bouwt uw toekomstige huis zelf, de W van 
Wonen kijkt naar de juiste voorwaarden die 
bij u passen zodat u in de toekomst zorge-
loos kunt wonen.
 
Indien u een Duurzaamheidsprofiel wenst 
te ontvangen, dan vragen wij u per mail uw 
postcode + huisnummer naar 
henk@dewvanwonen.nl te versturen. 
(dit is gratis en vrijblijvend).
 
Indien u bij ons een hypotheek afsluit dan 
ontvangt u ook een energierapport en/of 
bouwkundig rapport.
www.dewvanwonen.nl • Henk Hermans:  
tel. 06-11216678  of 085-0036633
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EERSEL - Als 
onze campings, 
B&B’s en hotels 
vol zitten, dan 
bruist het echt 
in onze gemeen-
te en in de ge-
hele Kempen. 
Winkels worden 
druk bezocht, de 

terrasjes zitten lekker vol en overal zijn 
wandelaars en fi etsers te vinden. Ook 
onze evenementen en faciliteiten trek-
ken jaarlijks velen bezoekers. Mensen 
komen naar Eersel voor de prachtige 
natuur, het gevarieerde recreatieve aan-
bod en voor de Brabantse gastvrijheid. 
Hopelijk kunnen alle ondernemers dit 
seizoen weer zorgen voor die gastvrije 
uitstraling. Het is tenslotte mede dank-
zij de energie en toenemende behoeften 
van bezoekers, dat gemeente Eersel 
ook aantrekkelijk voor haar inwoners 
kan blijven.

Nu is het niet alleen onze ambitie om hier-
in bij te blijven, maar om juist ook te laten 
zien dat we qua aantrekkingskracht voorop 
kunnen lopen. Daarom is TIP van plan om 
in de toekomst samen met SPE (Stichting 
Promotie Eersel) verder te gaan als één 
professionele organisatie: Visit Eersel. Een 
speciale werkgroep is achter de schermen 
druk bezig om dit te vorm te geven, dit ge-
beurt in zorgvuldig overleg met beide be-
sturen. 

Om dit project te realiseren, is er per 1 
maart een onafhankelijke Visit Eersel ma-
nager aangesteld. Zijn naam is Jim Steen-
bakkers. Vanuit een verbindende en eco-
systeem-gedachte zal hij ontwikkelingen 
en ideeën binnen vrijetijdseconomie in de 
gemeente gaan faciliteren.

Of het nu gaat om het maken van een kop-
peling tussen locaties bij het verzorgen 
van een arrangement voor fi etsers, of een 
groter project zoals het kijken naar de uit-
straling van onze dorpskernen, elk idee is 
het verkennen waard. Hij zal steeds gaan 
kijken hoe we als gemeente de beleving 
voor de bezoeker kunnen versterken en 
uitdragen.

TIP Eersel

www.tipeersel.nl

De gemeente nog aantrekkelijker 
maken voor bezoekers!?
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 Regionale 
uitzending gemist?

Kijk dan de films 
terug op 

www.kempentv.nl

Er wordt wat afgesnakt in Nederland. 
Volgens de spellingchecker van Micro-
soft Word bestaat dat woord niet. Daar 
lig ik wel vaker mee overhoop, dus dat 
zegt niet zoveel. De spelchecker komt 
met suggesties ‘afgeknakt’, ‘afgezakt’, 
‘afgesmakt’ en ‘afgezwakt’. 

Dat snap ik ook wel, want tot een jaar 
geleden snakten wij af en toe naar iets. 
Dat was dan bij hoge uitzondering. Ster-
ker nog: het ‘snakken naar’ was bedoeld 
om de sterkte aan te geven van het ge-
voel van de behoefte die je had! En dus 
werd er per defi nitie niet veel afgesnakt; 
daarmee zou de betekenis van snakken 
juist worden afgezwakt.

Snakken deed je vroeger naar de 
vakantie, wanneer je maandenlang zon-
der onderbreking had gewerkt. Of je 
snakte naar het zwembad, als je de klok 
rond in de auto had gezeten op een snik-
hete Autoroute du Soleil, richting een 
Zuid-Franse camping. Soms snakte je 
naar adem, bijvoorbeeld als je jezelf fl ink 
had afgemat in de sportschool. 

Maar dat is dus veranderd. Nu snakken 
we ernaar om weer eens een terrasje te 
pikken. Tegelijkertijd snakken we naar 
diezelfde sportschool, om onze corona-

kilo’s (als gevolg van overmatig snacken, 
maar dat is wat anders) er weer af te trai-
nen. We snakken ook naar een avond-
wandeling tegen middernacht. En dat 
allemaal tegelijk.

We snakken naar een gewoon verjaar-
dagsfeestje, terwijl we in het verleden 
allemaal weleens hebben gedacht 
“waarom zijn al die mensen allemaal in 
dezelfde maand jarig”. Een avondje in de 
kroeg of naar het theater. Live een voet-
balwedstrijd kijken. Optreden van een 
live band om naar te kijken, of – beter 
nog – zelf te doen. Vooral snakken we 
ernaar om elkaar weer eens fl ink te 
kunnen knuff elen.

Hoewel dat alles hopelijk binnenkort 
weer kan, is het nog niet zover. De thea-
ters zijn nog dicht, net als de sportscho-
len. Een feestje met meer dan één be-
zoeker is nog steeds niet de bedoeling. 
De cafés zijn ook nog dicht, dus laat dat 
bandje ook maar even uit je hoofd. 

Voorlopig zal er dus nog behoorlijk wat 
worden afgesnakt. Ik zie een gat in de 
markt: als de horeca weer open mag, 
begin ik een snakbar! Maar dat is dan 
natuurlijk net te laat. 

Snakbar

column

Wij komen graag bij u langs om onze 
bedrijfskleding te presenteren!

Officieel dealer van o.a. :

Onze 500m² showroom is geopend op afspraak!

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

REUSEL - Wij van DSV Dazzling gaan 
weer starten met onze danstrainingen. 
I.v.m. de huidige coronamaatregelen 
zullen de trainingen buiten gehouden 
worden bij OBS De Klimop in Reusel. 

Hou jij ook van dansen en wil je graag 
vrijblijvend een keer meedoen? Kom dan 
langs op één van onze trainingsavonden.

Dinsdag: 18.30-19.30 uur Sharp (garde), 6 
t/m 11 jaar;  19.00-20.15 uur Power (show), 
11 t/m 15 jaar; 19.30-20.45 uur Motion 
(show), vanaf 16 jaar en 21.00-22.15 uur 
Just4fun (recreanten), vanaf 18 jaar. 

Woensdag: 18.15-19.15 uur Focus (show), 
9 t/m 11 jaar en 19.15-20.30 uur Excited 
(garde), 11 t/m 15 jaar. 
Donderdag: 18.00-19.00 uur Improve 
(show), 5 t/m 9 jaar en 19.00-20.00 uur No 
Limits (recreanten), special needs groep 
voor leeftijden t/m 18 jaar. 

Heb je nog vragen of wil je meer informa-
tie over één van onze groepen, kijk dan op 
onze website of mail naar dsvdazzling@
live.nl. Wij kijken ernaar uit om jullie bij één 
van onze trainingen te zien!

www.dsvdazzling.nl

Kom jij ook mee dansen?
In de brede 
bermen van 
de Mr. De La 
C o u r t s t r a a t 
en de Oos-
telbeersedijk 
hebben we op 

een aantal plekken jonge struikjes aan-
geplant. Het gaat om diverse streekei-
gen soorten die ons gaan helpen in de 
strijd tegen de eikenprocessierups. 

Deze planten geven op termijn namelijk 
nectar en beschutting aan diverse natuurlij-
ke vijanden van de eikenprocessierups, zo-
als gaasvliegen, sluipwespen en vogels. Zo 
zorgen we op een natuurvriendelijke ma-
nier voor minder overlast door de rupsen.

Bestrijding 
eikenprocessierups



5 2 april 2021Warme sfeer en héél lekker eten
Restaurant Vèssumse Hoeve opent deuren en terras zodra het kan

VESSEM - Als het aan Ronny en Joyce de 
Jong ligt, gaan de deuren van restaurant 
‘Vèssumse Hoeve’ morgen – nee van-
daag – nog open. Ze zijn er klaar voor, 
het enthousiasme is groot, de kaart sa-
mengesteld, het personeelsbestand op 
orde. Gas geven, gasten ontvangen en 
vooral heel veel mensen culinair laten 
genieten: dat is het doel.

Oude meesters
Wat meteen opvalt in het nieuwe restaurant 
in Vessem zijn de oude meesters. Aan één 
wand hangt de Nachtwacht van Rembrandt 
en overal in de zaak komen oude meesters 
terug in de details. Over de sfeer kan trou-
wens héél veel geschreven worden: warm, 
vriendelijke, knus, modern, uitnodigend en 
gastvrij. “Precies dat wat we uit willen stra-
len”, zegt Ronny. “Eind vorig jaar liepen we 
tegen deze horecazaak aan en was alles 
vrij snel rond. Wij hadden zin in een nieuwe 
uitdaging en gaan er met groot enthousias-
me aan beginnen.” Ronny en Joyce hebben 
het horecabloed door de aderen stromen 
en ze kunnen dan ook niet wachten om te 
beginnen. “We kijken met spanning naar de 
volgende persconferentie en meteen als het 
mag, kunnen wij open.”

Inrichting 
Het stel heeft de tijd genomen voor de 
verbouwing van de zaak. “Dat was onge-
veer het enige wat we hadden: tijd”, lacht 
Ronny. “Voor ons was wel duidelijk dat de 
lockdown een poosje ging duren maar we 
hebben die tijd nuttig besteed. Op deze ma-
nier konden we de verbouwing precies zo 
doen zoals we voor ogen hadden, zonder 
dat we een goedlopende zaak hoefden te 
sluiten. Er mochten toch geen gasten ko-
men. We hebben heel veel aangepakt: de 
vloer, de muren en natuurlijk de inrichting. 
Een oud-collega van me kwam kijken, hij is 
nu 52 en had als leerling stage gelopen bij 
De Vaesheimer Hoef, wat lang geleden de 
naam van deze zaak was. Hij herkende alles 
nog, zelfs de apparatuur in de keuken. Alles 
functioneerde nog prima maar wij vonden 
het tijd voor een rigoureuze opknapbeurt en 
hebben alles nieuw aangeschaft.”

Sfeer
“De zaak is één geheel maar toch heel mak-
kelijk op te delen. We hebben ’t cafégedeelte 
- ‘t Ruifke -  waar je een leuk feestje kunt ge-
ven of kunt gaan zitten voor een naborrel na 
het diner. Op zondagmiddag zet ik daar het 
voetballen op, gezellig samen naar de wed-
strijd kijken.” Het restaurant straalt warmte 
uit en in de serre is het licht en sfeervol. “Ik 
kan me helemaal voorstellen dat mensen 
speciaal om een plekje in de serre of juist 
in het restaurant vragen bij het reserveren”, 
gaat Ronny verder. “Kwestie van voorkeur 
maar waar je ook zit, je krijgt als klant de-
zelfde waardering en lekker eten.” 

Kaart
De koks die voor het eten zorgen, werken 
al lang voor Ronny en Joyce. “Ze weten 
wat we onze gasten willen geven en den-
ken mee in het samenstellen van de kaart. 
We zitten in het middensegment met ver-
rassende gerechten. We willen ons onder-
scheiden maar wel voor een betaalbare 
prijs. Het is altijd een leuke uitdaging om 
zo de kaart samen te kunnen stellen dat 
er voor iedereen wat lekkers op staat.  
Uiteraard is ook aan de mensen gedacht 
die geen vlees eten. Ik herinner me de  
beginjaren dat we in de horeca werkten, 
dat we standaard een omelet met groenten 
bakten voor die enkele vegetariër. Inmid-
dels staat er een mooi aanbod vegetari-
sche gerechten op de kaart.”

Kom langs

Zodra het weer kan en de coronamaatrege-
len het toelaten gaat het grote en totaal ver-
nieuwde terras open. “Ook het terras gaat 
de sfeer van de zaak uitademen”, vertelt 
Ronny. “Die sfeer vind je overal terug, tot in 
de kleinste details. We breiden het terras uit 
en ook de parkeerplaats wordt verhard. We 
kunnen niet wachten om onze gasten te ont-
vangen en hopen dan ook dat we heel snel 
aan de gang mogen.” Lekker in het zonnetje 
met een heerlijk speciaal biertje erbij, een 
borrel met collega’s, een gezellige lunch 
met een vriend of vriendin, koffie tijdens de 
fietstocht of een heerlijk diner: kom langs 
en laat je verrassen door de chefs en in de 
watten leggen door de bediening. “We zijn 
voorlopig zes dagen in de week geopend, 
op dinsdag zijn we dicht. Je bent elke dag 
welkom; de keuken is open tussen 10.30 
en 21.00 uur, in de zomermaanden een half 
uurtje later. Er is nog ruimte voor een zelf-
standig werkend kok en enkele leerlingen, 
dus ben je enthousiast over het concept en 
kun je koken, solliciteer dan gerust.” Wie 
weet mag jij voortaan koken tussen de oude 
meesters en elke dag de gasten verwennen 
met heerlijk eten in een sfeervol restaurant.

Vèssumse Hoeve is te vinden aan Driehui-
zen 3 in Vessem.

 
Driehuizen 3 in Vessem | 0497-592072 | www.vessumsehoeve.nl

In een mooie authentieke langgevelboerderij vind je ons restaurant bomvol Brabantse 
gemoedelijkheid! Met verse ingrediënten bereiden wij de meest uiteenlopende maaltijden 

om unieke smaaksensaties te kunnen garanderen. Zin in een gezellig uitje? Schuif bij ons aan!

Samenwerking

Koop lokaal is een principe dat Ronny in 
ere houdt. “Natuurlijk proberen we zoveel 
mogelijk lokaal in te kopen want we weten 
hoe belangrijk het is om elkaar als onder-
nemers in de regio te steunen. Dat doen we 
niet alleen met de koop van verse produc-
ten maar ook zoeken we de samenwerking 
op met collega’s. We zijn bezig met het 
samenstellen van nieuwe wandel- en fiets-
routes en zoeken daarvoor contact met 
andere horecazaken waar wandelaars of 
fietsers even aan kunnen leggen. We weten 
dat veel mensen het leuk vinden om een 
soort culinaire dag te beleven waarbij ze op 
verschillende plaatsen uit kunnen rusten 
met een lekker drankje of gerecht.”

Take-away
Kennismaken met de Vèssumse Hoeve kan 
al. “We hebben een ‘Take-away’-kaart ge-
maakt. Je kunt onder andere hamburgers, 
hotdogs en wraps bij ons afhalen. Ik moet 
erbij zeggen dat deze gerechten straks niet 
op de kaart komen maar we wilden toch 
alvast onze toekomstige gasten een voor-
proefje geven en onszelf presenteren.” Voor 
wandelaars en fietsers is een coffee-to-go 
met een lekkere punt appeltaart te krijgen.
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Banatoffee toetje

IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 4 bananen
o 1 pak kandijkoekjes
o 180 gr bobogeen 

karamelpasta
o 800 ml slagroom
o 4 el suiker

8 mooie glaasjes of 1 schaal

Verwarm 100 ml van de slagroom tot
bijna kokend, zet het vuur uit en
schep de karamelpasta erbij. Roer tot
de slagroom en de pasta een
homogene saus zijn geworden en laat
deze afkoelen.

Klop de rest (700 ml) van de
slagroom met de 4 el. suiker stijf.
Verkruimel de koekjes en snijd de
bananen in plakjes. Start dan met de

opbouw van de glaasjes.

Begin met de opbouw van de
glaasjes. Maak een laagje
koekkruimels, plakjes banaaan, 1 el
karamelsaus en een lepel slagroom.
Herhaal dit nog een keer en swirl er
nog wat karamelsaus bovenop.

TIP: bananen verkleuren vrij snel
dus maak het niet te lang vooraf.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 8 personen Voorbereiding: 30  min Klaar in: 45 minuten

8 mooie glaasjes of 1 schaal

Een toetje hoort bij een feestelijke dag en 
mag dan ook best wat ‘sociale calorieën’ 
bevatten zoals Rudolph (van Veen) dat zo 
mooi noemt.

Een bananensplit is voor mij het ultieme 
toetje en daar doet dit glaasje me dan ook 
aan denken. Overigens vind ik dat toetjes zijn om te delen, dus ik hoop dit jaar weer op 
een Pasen met elkaar ♥

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

WIST 
   JE 
 DAT...?

... er een brandalarm voor dove mensen is uitgevonden? 
Het apparaat werkt door een geur van verdampte wasabi 
in de lucht te spuiten, waar mensen wakker van worden. 
Deze uitvinding won in 2011 een van de IG Nobelprijzen, 

een parodie op de Nobelprijs, voor uitvindingen die 
‘mensen eerst aan het lachen maken en vervolgens 

aan het denken zetten’.

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

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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EERSEL - Onze school heeft opnieuw 
het vignet Gezonde School behaald. Met 
het vignet Gezonde School laten wij zien 
dat onze school voldoet aan de kwali-
teitscriteria die zijn opgesteld door des-
kundigen. Wij zijn trots op dit behaalde 
resultaat!

Zo zorgen we voor actieve en gezonde 
leerlingen, een veilige schoolomgeving, 
een fris klimaat én hebben we aandacht 
voor de persoonlijke en sociale ontwikke-
ling van de leerlingen. Dit vinden wij be-
langrijk, omdat het allemaal bijdraagt aan 
een gezondere leefstijl, betere schoolpres-
taties en minder schooluitval.

Onze school heeft bovendien speciale aan-
dacht voor het themacertifi caat Bewegen 
en Sport. Bij het vak lichamelijke opvoe-
ding (lo) willen we door middel van be-
wegend leren al onze leerlingen leren een 
leven lang verantwoord en met plezier te 
bewegen. 

Hiervoor zetten we onder andere de vol-
gende activiteiten in:
-  sportoriëntatie als onderdeel van de re-

guliere les (onder andere mountainbiken, 
yoga, fi tness, zwemmen, hockey) in sa-
menwerking met sportverenigingen en 
sportschool;

- l eerlingen van al onze 
afdelingen kunnen in 
de onderbouw naast 
de reguliere lo lessen 
kiezen voor de sport-
stroom als extra uit-
daging op een breed 
sportief vlak met onder 
andere clinics rolstoel-
basketbal, breakdance, freerunnen;

-  jaarlijks twee toernooien voor alle leerja-
ren; de organisatie hiervan is onderdeel 
van het examenprogramma voor leerlin-
gen lo 2 of bsm (bewegen, sport en maat-
schappij);

-  leerlingen van al onze afdelingen (Mavo, 
Havo en VWO) kunnen lo 2 of bsm kiezen 
als examenvak;

-  mogelijkheid tot sporten in de pauzes op 
het schoolterrein;

-  ondersteuningslessen ter bevordering 
van motorische vaardigheden;

-  maatwerk voor leerlingen met een bles-
sure in de fi tnessruimte indien gewenst in 
overleg met of door hun eigen fysiothe-
rapeut.

  
Ook bieden we personeel de ruimte om te 
bewegen in onze fi tnessruimte en organise-
ren we elk jaar een sporttoernooi voor per-
soneel. Tijdens de bovenbouwtoernooien 
bewegen leerlingen en personeel samen.

Gezonde School is een samenwerking 
tussen diverse landelijke organisaties. Wilt 
u meer weten over (het vignet) Gezonde 
School? Kijk dan op 

www.gezondeschool.nl

Rythovius College behaalt 
vignet Gezonde School
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 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

Door Arie van den Berk

De meesten van ons hebben het wel eens meegemaakt 
afgelopen jaar; een afscheid dat we niet konden 
bijwonen in verband met de restricties van dat moment. 
Het blijkt dat 2/3 van de nabestaanden niet iedereen 
heeft kunnen uitnodigen die zij wensten. Mensen 
die belangrijk voor hen waren of voor hun overleden 
dierbare. Dat leidde vaak tot pijnlijke situaties, want 
wie kies je van je familieleden en vrienden? 

Toch mooi
Zeker in onze hechte gemeenschap is dat best wel eens 
lastig geweest. We hebben diverse gesprekken gevoerd 
met teleurgestelde nabestaanden, die echt niet wisten hoe 
ze het moesten regelen. In de meeste gevallen kwamen 

we er gelukkig wel uit en waren ze na afl oop geraakt, dat het toch zo’n mooi afscheid was 
geweest, ondanks dat er zoveel mensen niet fysiek bij waren.

Creatief
De voortdurend wijzigende restricties eisten wel wat creativiteit. Maar we kijken met 
trots terug op wat we samen met u nog wél konden verzorgen! Zo probeerden we waar 
mogelijk het afscheid te verdelen over diverse dagen. Op die manier konden meer mensen 
een kort afscheidsbezoekje brengen, buiten of binnen, volgens de regels van dat moment. 

De afwezigheid van velen in een vaak grote ruimte losten we op door het zo intiem mo-
gelijk te maken. De opstelling van de stoelen, kamerschermen, planten, belichting, alles 
kan helpen, zodat nabestaanden niet het gevoel hadden dat ze verloren zaten. Daarnaast 
wisten ze dat de mensen die er niet bij konden zijn toch met hen meekeken, dankzij de 
technische hulpmiddelen van nu. En vaak wilde men toch nog iets speciaals doen. Zoals 
het vormen van een erehaag buiten en het delen van herinneringen, foto’s of muziek via 
een online condoleanceregister.

Mooie dingen
Zo zijn er zeker ook mooie dingen ontstaan in de coronatijd, zoals de creativiteit, samen-
werking, de online mogelijkheden en het gebruik van de streamingtechniek. Door constant 
te kijken naar wat er nog wél kan, om zo veel mogelijk troost te bieden binnen de ruimte 
van dat moment. 

Afscheid in het afgelopen jaar

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

Maandag 26 april vindt de jaarlijkse lint-
jesregen plaats. Voor de lintjesregen van 
2022 kunt u nu al iemand voordragen. 
Kent u iemand die veel voor de gemeen-
schap doet (op maatschappelijk, spor-
tief, cultureel, sociaal of economisch 
gebied) en een lintje verdient? Dien dan 
een aanvraag in bij de burgemeester. U 
heeft daarvoor tot 14 juni 2021 de tijd. 
Als het eerder kan, dan graag!

Voorstel indienen
1.  Neem contact op met Philomeen Tijssen 

via 088-4970109 om de haalbaarheid 
van uw voorstel te bespreken. 

2.  Download het formulier op www.reusel-
demierden.nl/lintje of vraag het aan bij 
Philomeen Tijssen.

3.  Verzamel alle benodigde gegevens van 
de persoon die volgens u een lintje ver-
dient.

4.  Vermeld uitgebreid waarom deze per-

soon een lintje verdient. Laat betrokken 
verenigingen, instellingen of maatschap-
pelijke organisaties dit schriftelijk onder-
steunen.

Criteria voor toekenning
Om in aanmerking te komen voor een lintje, 
moet de persoon aan de volgende criteria 
voldoen:
-  Hij/zij mag geen strafblad hebben of in de 

afgelopen vijf jaar een misdrijf van min-
der ernstige aard hebben begaan (zoals 
rijden onder invloed). 

-  Een langdurige aaneengesloten periode 
van actieve inzet voor de samenleving. 
Bij extreme intensiteit kan de tijdsduur 
gecompenseerd worden.

-  Hij/zij moet nog actief zijn, of de activitei-
ten recent hebben beëindigd.

-  Hij/zij ontvangt voor de activiteiten geen 
salaris.

-  De activiteiten moeten een ‘brede’ maat-
schappelijke uitstraling hebben; deze 
mogen niet eenzijdig of slechts voor een 
beperkte groep van belang zijn.

Hoe gaat het dan verder?
De burgemeester beoordeelt de aanvraag 
en stuurt haar advies naar de Commissa-
ris van de Koning. Het voorstel wordt hier 
getoetst en doorgestuurd naar het Kapittel 
van de Civiele Orden. Het Kapittel brengt 
advies uit aan de Koning. Een aanvraag 
kan ook worden afgekeurd. Over de reden 
wordt geen informatie gegeven.

Meer informatie
Voor meer informatie kunt u terecht bij 
Philomeen Tijssen via 088-4970109. Alge-
mene informatie over Koninklijke onder-
scheidingen vindt u op 

www.lintjes.nl

Wie verdient er volgens u een lintje?
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Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

Laaibeemden 23 • 5529 BB Casteren
Tel. 0497-682119 • Fax: 0497-681950

Mobiel: 06-51229791

ONDERNEMEND

REPARATIE EN VERKOOP VAN T.V. - AUDIO - VIDEO

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

Beersbeemden 28  •  5525 BE  Duizel
Tel.: 0497-516577 • 06-15405664

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

Oude Provincialeweg 33, 5527 BM Hapert
0497 - 38 13 48 www.lemmenshapert.nl

Oude Provincialeweg 33, 5527 BM Hapert
0497 - 38 13 48 www.lemmenshapert.nl

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

KEMPEN - MKB-on-
dernemers in Zuid-
oost-Brabant, en dus 
ook uit onze Kempen-
regio, kunnen vanaf nu 
een aanvraag indienen 
voor de Adviesrege-
ling Digitalisering MKB 

2021. Met deze regeling kunnen on-
dernemers subsidie krijgen om bij een 
expert advies in te winnen over welke 
bedrijfsprocessen in hun bedrijf te digi-
taliseren zijn, hoe dit gedaan kan wor-
den en wat dit oplevert. 

De subsidie bedraagt maximaal € 1.000,- 
per ondernemer. Belangrijke voorwaarden 
zijn dat de ondernemer in de regio geves-
tigd is en dat de ondernemer zelf een be-
drag inlegt dat minimaal even groot is als 
de aangevraagde subsidie. Burgemeester 
Remco Bosma van gemeente Bladel en 
wethouder Frank Rombouts van gemeente 
Reusel-De Mierden roepen alle Kempische 

MKB-ondernemers op om gebruik te maken 
van deze voucher. Bosma: “De lockdown 
heeft de kwetsbaarheid van bedrijfspro-
cessen aan het licht gebracht. Aanleiding 
voor deze regeling waren de verontrustende 
signalen dat veel ondernemers in de eerste 
lockdown geen reparatie-, onderhoud- en 
beheerwerkzaamheden aan machines e.d. 
konden uitvoeren, omdat veel bedrijfspro-
cessen nog op locatie plaatsvinden. Ook 
was een groot deel van het MKB, waaronder 
de detailhandel, niet voorbereid op (volledig) 
digitaal klantencontact en digitale verkoop. 
Dit feit hebben we als regio opgepakt als 
kans om ondernemers met deze Adviesre-
geling te ondersteunen om hier mee aan de 
slag te gaan. Zodat bedrijven niet alleen in 
een lockdown-situatie door kunnen werken, 
maar ook in de toekomst, dankzij gedigita-
liseerde processen, een betere concurren-
tiepositie kunnen realiseren, hun klanten-
kring kunnen vergroten, hun dienstverlening 
kunnen verbeteren en optimaler kunnen sa-
menwerken met andere bedrijven.”

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 data-
fi cering voor hun bedrijf kan betekenen. 
Rombouts: “Wij willen alle MKB’ers uit de 
Kempen vragen om eens kritisch te kijken 
naar hun bedrijfsproces en met hulp van 
een expert na te denken wat digitalisering 
op zou kunnen leveren. Onderzoek bijvoor-
beeld de mogelijkheden van: digitaal voor-
raadbeheer, een webshop, een melkrobot, 
digitale secretaressediensten voor zzp’ers, 
machineonderhoud op afstand, online in-
structie, een receptenautomaat bij de apo-
theek, etc. Een expert kan daar bij helpen, 
ook bij de realisatie. Want de crisis komt 
wel ten einde maar digitalisering blijft voor 
de toekomst van levensbelang. We willen 
het MKB in de regio, gezond, sterk en veer-
krachtig houden. Daarom zouden we aan 
iedereen uit de Kempen ook willen vragen: 

‘Koop lokaal, ook digitaal!’ Als we samen 
de schouders er onder zetten komen we 
ook samen sterker uit deze crisis.” Bosma: 
“Het is belangrijk goed met elkaar in ge-
sprek te blijven en elkaar te inspireren met 
nieuwe ideeën en initiatieven, want samen 
maken we de Kempen!”

Aanvragen en meer informatie
De 21 gemeenten van de Metropoolregio 
Eindhoven (MRE) stellen 300 vouchers ter 
waarde van € 1000,- ter beschikking (sa-
men een bedrag van € 300.000,-) voor de 
Adviesregeling Digitalisering MKB 2021. 

Ondernemers kunnen een aanvraag indie-
nen vanaf nu op de website van de Metro-
poolregio Eindhoven: www.metropoolregi-
oeindhoven.nl/subsidies. Op de site staat 
de regeling met een toelichting en een 
aanvraagformulier, dat eenvoudig door de 
ondernemer zelf ingevuld kan worden. 

Op = op! Dus vraag de voucher snel aan.

Aanvraag indienen voor de Adviesregeling Digitalisering MKB 2021

Vrolijk Vrolijk 
Pasen!Pasen!
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Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Ardy van Veldhoven (48) uit Luyksgestel 
heeft de stap durven zetten naar de 
zorg. In mei start zij met Lefgozer (m/v) 
– een zij-instroomtraject voor Verzor-
gende IG – bij ‘Oktober’. Ze is 
geplaatst bij het Hofhuys in Bergeijk. 
Ardy: “Lekker dicht bij huis én gezellige 
collega’s.” 

Ardy’s loopbaan heeft zich voornamelijk 
afgespeeld binnen de horeca. Dit heeft ze 
altijd met veel plezier gedaan. Ardy werkt 
het liefst met en voor mensen. Door de 
coronacrisis is zij gaan nadenken over haar 
werk en wat zij graag met haar verdere 
carrière wilde gaan doen. Als klein meisje 
wilde Ardy verpleegster worden, maar toen 
liep het leven anders. Nu was de kans daar 
om de stap te zetten. Ardy: “In de corona-
tijd ben ik echt gaan inzien wat belangrijk 
is. De horeca is leuk, maar mensen kunnen 
best een jaartje zonder. Een jaar zonder 
zorg gaat níet.” 

Ardy: “Ik heb veel zin om aan iets nieuws 
te beginnen. Vooral de combinatie van leren 
en werken spreekt me erg aan.” Als we Ardy 
vragen waarom ze de zorg in wil zegt ze 
daar het volgende over: “In de horeca was 
het mijn missie anderen een fi jne dag te 
bezorgen. Nu mag ik dat nog steeds doen, 
maar dan met een maatschappelijke bete-
kenis. Dat geeft me enorm veel voldoening.”

Toen Ardy hoorde dat ze aangenomen was, 
was zij ontzettend blij. Ardy: “Het voelde 
ook wel een beetje onwerkelijk. Het gaat 
nu écht gebeuren!.” Mooi om te zien dat 
Ardy’s gezin achter haar staat. Ardy: “De 
jongens vinden het leuk dat hun moeder 
weer gaat studeren.” Als mensen naar Ar-
dy’s ambities vragen dan heeft ze daar een 
duidelijk antwoord op: “Eerst maar eens 
zorgen dat ik mijn Verzorgende IG diploma 
haal. Er zijn binnen de zorg zoveel moge-
lijkheden. Ik heb nog genoeg tijd om te ont-
dekken wat er nog meer bij me past.”

LEF nodig om te 
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

WESTERHOVEN - Catering Content be-
zorgt al vele jaren warme en koelverse 
maaltijden bij met name ouderen. Soms 
voor het gemak, vaak omdat zelf koken 
(tijdelijk) niet meer mogelijk is.

Alle maaltijden worden dagelijks vers be-
reid in de keuken in Westerhoven. Er wordt 
géén gebruik van conserveringsmiddelen 
of andere zaken om de maaltijden lang 
houdbaar te maken; vers is dus écht vers!

Voor ieder wat wils
De professionele koks van Catering Con-
tent variëren met een zomer- en winter-
menu’s en met de feestdagen wordt een 
extra feestelijke maaltijd bereid. Rekening 
houden met diëten of allergieën is geen 
enkel probleem en er is dagelijks keuze 
uit verschillende menu’s. Van een lekkere 
Hollandse stamppot met spek tot een Oos-
terse bami met saté; voor ieder wat wils!

De menu’s van Catering Content bestaan 
uit 3 gangen: soep, hoofdgerecht en na-
gerecht. Kosten voor een 3-gangen menu 
zijn € 7,10 en hier komt afhankelijk van de 
woonplaats een klein bedrag aan bezorg-
kosten bij (max. € 2,00 per bezorging). 

Voor de bezorging wordt samengewerkt 
met Stichting Maaltijdservice De Kempen; 
een vrijwilligersclub met zo’n 90 (!) vrijwilli-
gers in de gehele Kempen. Een vertrouwd 
persoon uit de buurt aan de deur, die graag 
de tijd neemt voor een praatje. Ook een 
stukje sociale controle staat bij de vrijwilli-
gers hoog in het vaandel.

Dagelijks of juist niet? 
Volop mogelijkheden! 
U kunt dagelijks gebruik maken van de 
maaltijdservice, maar dat is niet verplicht. 
Ook voor een aantal dagen in de week kan 
het een goede uitkomst bieden en u ont-
zorgen.

Interesse om het eens te proberen of 
wilt u meer informatie? Neem dan gerust 
vrijblijvend contact op en/of vraag een 
informatiepakketje aan! Catering Content 
is dagelijks bereikbaar tussen 09.00 en 
14.00 uur via tel.  040 - 2040125 of 
 info@cateringcontent.nl. U kunt ook 
een kijkje nemen op 

www.cateringcontent.nl 

Maaltijdservice van
Catering Content: 
vers en lokaal!

U vindt bij ons alles op gebied van SLAAPCOMFORT

ACTIE
2 MATRASSEN HALEN = 1 BETALEN*

* Vraag naar de voorwaarden

H H H             H H H

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

En meer dan 40 jaar ervaring, dat telt! Turnhoutseweg 14 • Reusel
Telefoon 0497-64 17 98

info@cashencarrytextiel.nl 
www.cashencarrytextiel.nl

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

Bel voor een afspraak naar 0497-641798

Steenslag 5 (Rondweg) • Bladel
Telefoon: 0497-642475

www.verhagenelektroservice.nl

WIJ ZIJN 

OPEN 
OP AFSPRAAK
SHOWROOM

U kunt bij ons 
in een rustige 

omgeving 
winkelen!

ONLINE 

Koop 
op onze 

vernieuwde 
website!

INFORMATIEF
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

VAKGARAGE
MINK

A Industrieweg 3 • Hapert • T 0497 - 38 24 54 • E info@vakgaragemink.nl

Vertrouwd dichtbij

Betrouwbare occasions in alle prijsklasse!
Kijk op onze website voor onze occasions

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.
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Hoofdstraat 5a • Hoogeloon • Tel. 0497-684002 •  www.franksol.nl

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

CITROEN C1, 5 DRS, AIRCO ZWART 2013 POA
DAIHATSU TERIOS 1.5 RWD, AIRCO ZWART 2008 7250,00
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2650,00
KIA PICANTO 1.0I, 5 DRS, AIRCO GRIJS 2006 1750,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 POA
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC GRIJS 2010 POA                  
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI ZILVER 2004 1750,00
TOYOTA COROLLA VERSO VAN 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA COROLLA 1.4I HB GRIJS 2004 POA
TOYOTA YARIS 1.5I HB, 5 DRS. ZWART 2017 POA
TOYOTA YARIS 1.3I, 5 DRS GRIJS 2005 POA

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!

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!

Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Als de weersomstandigheden het toelaten voert 
gemeente Eersel samen met aannemer KWS infra van 
12 tot en met 16 april werkzaamheden uit op de 
Hoogeloonseweg. 
Om de verkeersveiligheid te verbeteren komt er, ter 
hoogte van de toegangsweg naar de Eurocamping, een 
verhoogd drempelplateau. 

Wegafsluiting
In deze week is de rijbaan volledig afgesloten voor 
doorgaand verkeer, er is een wegomleiding. Ook de 
bushalte bij de Eurocamping is deze week gesloten. Let 
op: fietsers kunnen wel gewoon over het fietspad.

Hoofdingang Eurocamping dicht
Deze week is de Eurocamping bereikbaar via 
Koebosakkers, waar u vervolgens via het zandpad aan 
de Vessemseweg bij de receptie uitkomt.

Werkzaamheden Hoogeloonseweg (Eurocamping) te Vessem

>  Nog even volhouden!

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 16 maart 2021 de volgende besluiten 
genomen:

Rechtmatigheidsverantwoording
Kennis van genomen. Ter advisering voorleggen aan de 
auditcommissie.

Gebiedsontwerp De Groene Long
De gemeenteraad wordt verzocht het gebiedsontwerp 
voor de Groene Long vast te stellen als uitgangspunt 

voor de realisatie en beheer van het gebied. De 
gemeenteraad wordt gevraagd om bij de 
Perspectiefnota 2021 de benodigde financiële middelen 
voor de afronding van de voorbereidingsfase van het 
jaarlijks onderhoud en beheer beschikbaar te stellen. 

Verordening bekostiging leerlingenvervoer 
gemeente Bladel
Ingestemd. De raad wordt voorgesteld de verordening 
vast te stellen middels een raadsvoorstel.

Inzet Rijksmiddelen Jeugd aan Zet
De aangevraagde Rijksmiddelen ‘Jeugd aan Zet’ worden 
bestemd voor de projectuitvoering van de ‘Mobiele 
Spot’. De aangevraagde middelen van de gemeente 
Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden worden 
samengevoegd en in Bladel wordt hiervoor een stelpost 
opgenomen van waaruit de projectkosten kunnen 
worden voldaan. Er wordt direct van start gegaan met 
de projectuitvoering.

Gemeentehuis 
dicht op 5 april
Het gemeentehuis in Bladel is 
maandag 5 april gesloten in verband met Pasen.

Gemeentehuis 
dicht op 5 april
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De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, 
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het 
elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan de burger. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen zijn de hierboven 
genoemde websites beschikbaar. Via de website 
www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich gratis 
aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Intrekken omgevingsvergunning 
besluit intrekking

Hapert
•      Oude Provincialeweg, kappen van 13 bomen, 

datum besluit: 23-03-2021.

Milieumelding

Bladel
•      Mastbos 46 in Bladel, oprichten van een bouw- en 

aannemersbedrijf.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Gozelinusbocht 64, realiseren van een 

waterglijbaan met pomp;
•      Willem van Oranjelaan 58, uitbreiden van een 

woning.

Casteren
•      Wagenbroeken ongenummerd, plaatsen van een 

tijdelijke woonunit.

Hapert
•      Castersedijk ongenummerd, bouwen van een 

woning met carport;
•      Dalem 19A, realiseren van twee tiny houses in een 

bestaande stal ten behoeve van recreatie en het 
aanleggen van een extra inrit;

•      Roede 8, bouwen van een berging met 
overkapping;

•      Ganzestraat en Het Kaar ongenummerd, bouwen 
van 4 woningen en 2 bijgebouwen en het 
aanleggen van 4 inritten.

Hoogeloon
•      Ir. Mettropweg 2, bouwen van een loods.

Netersel
•      De Lei 4, kappen van 1 boom.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•      Hulselseweg 13, uitbreiden van een woning, 

datum besluit: 22-03-2021;
•      Mastbos 46 en 48, plaatsen van een erfafscheiding 

met toegangspoorten rondom een bedrijfspand, 
datum besluit: 23-03-2021.

Hapert
•      Joseph van Dingenenstraat 2, plaatsen van een 

dakkapel (voorzijde woning), datum besluit: 
17-03-2021;

•      Molenstraat 34, vervangen van een houten 
staartbalk voor een stalen staartbalk van een 
graanmolen, datum besluit: 17-03-2021.

Netersel
•      Fons van der Heijdenstraat 4, uitbreiden van een 

woning, datum besluit: 22-03-2021.

Ontwerp wijzigingsplan 
’Heuvel 3, Hoogeloon’ 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan 
’Heuvel 3, Hoogeloon’ ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op de 
splitsing van een woonboerderij. Daarbij wordt de vorm 
van het bouwvlak oppervlakteneutraal veranderd ten 
behoeve van de positionering van het beoogde 
bijgebouw bij de woning. Het plan is gelegen op 
Heuvel 3 te Hoogeloon. Het bestaat uit een toelichting, 
planregels en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken 
ligt van 2 april 2021 tot en met 13 mei 2021 ter inzage 
in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook inzien via 
internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het ontwerpplan 
kenbaar maken. Uw schriftelijke reactie moet u sturen 
naar het college van burgemeester en wethouders van 
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze 
moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel 
van het ontwerpplan deze betrekking heeft.

Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het KCC of met mevrouw E. Pas van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 
0497-361636). Van de mondelinge zienswijze wordt 
een verslag gemaakt.

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

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!
WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL
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�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN
Slagerij & Poelier!ggg

Varkens
oesters

Kippen
dijenvlees

Gebraden
kippenboutenkippenbouten

Spek
vinkenTartaartjes
SpekSpekSpekSpekSpekSpekSpekSpekSpekSpekSpekSpekSpek

500 gram € 6,99
GebradenGebradenGebradenGebradenGebradenGebradenGebradenGebradenGebradenGebradenGebradenGebradenGebradenGebraden

500 gram € 4,49

kippenboutenkippenboutenkippenboutenkippenboutenkippenbouten
Per stuk€ 1,49

100 gram € 1,69

Boeren met worst

Gebraden procureur

100 gram € 1,35
Boeren met worst

Gebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureur

Boeren met worst
100 gram € 1,25

Gebraden procureurGebraden procureur

h�m...

TartaartjesTartaartjesTartaartjesTartaartjesTartaartjesTartaartjesTartaartjesTartaartjesTartaartjesTartaartjesTartaartjesTartaartjes
4+1

GRATIS

ACTIES GELDIG VANAF DINSDAG 6  APRIL T/M ZATERDAG 10 APRIL

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                                         Markt 25 Bladel
013-504 49 04                                 www.hetstreekhuys.nl                           www.hetlandleven.com               0497 38 38 78 

                                                      

100 gram € 1,69€ 1,69

Runder 
schnitzels

BAVAROIS HARICOTS VERTSHARICOTS VERTSHARICOTS VERTSHARICOTS VERTS
pankl�r!

Haricots verts zijn 
h�rlijk v�lzijdig 

in de keuken. 
Nu 2 pakjes 
v�r € 5,25

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                                         Markt 25 Bladel

De h�rlijke 
bavarois van de 

Sm�k van hier in 
diverse smaken. 
2 v�r € 5,49

BAVAROISBAVAROISBAVAROISBAVAROISBAVAROISBAVAROISBAVAROISBAVAROISBAVAROISBAVAROISBAVAROISBAVAROISBAVAROISBAVAROISBAVAROISBAVAROIS HARICOTS VERTS
diverse smaken!

Kom n�r de 
winkel en h�l
 de le�erste 

producten v�r �n 
h�rlijk p�sf�st.

oestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoesters
500 gram500 gram € 6,99€ 6,99€ 6,99€ 6,99€ 6,99€ 6,99
Naturel/Gemarineerd

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                                         Markt 25 BladelHilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                                         Markt 25 Bladel

�JN P�SF�ST�JN P�SF�ST�JN P�SF�ST�JN P�SF�ST
met h�rlijk eten!

LET OP! 5 APRIL ZIJN WIJ GESLOTEN!

kippenboutenvinkenvinkenvinkenvinkenvinkenvinkenvinkenvinken kippenbouten
4+1

GRATIS

dijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvlees
500 gram500 gram € 4,49€ 4,49
Naturel/Gemarineerd
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www.dehoutwinkelbladel.nl

Bent u ook geïnteresseerd in een prachtige houten balkomtimmering om 
uw steunbalk weg te werken of als een echte eyecatcher in uw huis of tuin? 
Neem dan contact met ons op.

Chateau Hendrikx-kes staat er op het 
bordje bij de voordeur van het huis van Tom 
en Nienke. En een paleis is het geworden. 
Precies volgens hun eigen smaak verbouwd 
en ingericht. Met hulp van De Houtwinkel 
omdat er een steunbalk mooi moest 
worden weggewerkt. Dat is gelukt met een 
prachtige eiken balkomtimmering.

Hobby
Voor Tom en Nienke is verbouwen de 
afgelopen jaren hobby geworden en ze 
zijn er nog goed in ook. “Vier jaar geleden 
kochten we in Hapert ons eerste huis. 
Dat was niet naar ons zin qua indeling 
en uitstraling en dus zijn we dat gaan 
verbouwen. De bedoeling was dat we 
daar zouden blijven wonen”, vertelt Tom 
enthousiast. “Om hypotheek-technische 
redenen was het slimmer om toch naar 
een ander huis uit te kijken en na een 
beetje speurwerk vonden we dit huis in 
de Zandstraat in Casteren. Ik was na de 
eerste bezichtiging niet heel enthousiast 
maar Nienke zag mogelijkheden.” Nienke 
laat op haar telefoon een filmpje zien van 
hoe het was. Muren van baksteen, een 
beeldbepalende schouw en een houten 
schrootjesplafond, veel muren en dus 
kleine ruimtes. “Blijkbaar kan ik daar heel 
goed doorheen kijken en ik zag eigenlijk 
meteen wat dit huis ons te bieden had. Bij de 
tweede bezichtiging kon ik Tom overtuigen 
en hebben we een bod gedaan. Ons vorige 
huis hadden we in de goede tijd gekocht en 
later verkocht dus financieel gezien was er 
ruimte voor een uitgebreide verbouwing”, 
aldus Nienke.

Hoge eisen
Veel zelf kunnen en een duidelijke visie 
hebben, is zowel een zegen als een 
vloek. Nienke: “We stellen erg hoge eisen 
en hadden soms het gevoel dat we nooit 
zouden vinden wat we zochten maar met 

geduld is het toch gelukt. We hebben het 
huis van onder tot boven onder handen 
genomen en eigenlijk nergens concessies 
gedaan aan ons plan. Het gevolg is dat we 
nu helemaal naar ons zin wonen. Oké, als 
de tuin, de garage en de overkapping straks 
klaar zijn. Binnen is het klaar, buiten hebben 
we nog een paar maandjes werk. “Liefst 
had ik een garage van 10 meter maar dat 
vond Nienke een beetje te gek. Iets kleiner 
is ook goed.” In het huis is genoeg ruimte 
voor hun hobby’s. 

Balkomtimmering
Tom en Nienke kunnen veel zelf en hebben 
goede contacten. “In de eerste plaats zijn 
we gaan inventariseren wat de materialen 
kosten en zo kwamen we er al snel achter 
dat er best veel mogelijk was binnen ons 
budget. Natuurlijk hebben we de hulp van 
vaklieden ingeroepen als dat nodig was. 
Omdat we de tussenmuur tussen de keuken 
en de kamer weg wilden hebben, moest er 

een steunbalk in. Dat is een lelijke ijzeren 
balk en die wilden we netjes weggewerkt 
hebben. We kwamen op het idee om daar 
een houten omtimmering voor te laten 
maken; dan krijg je een authentiek gevoel, 
net alsof die houten balk daar al jaren zit.” 
Al snel kwam het stel bij De Houtwinkel 
terecht. Stijn begreep wat de bedoeling 
was en had hout in de juiste breedte 
binnengekregen. “Dat was wel geluk”, vindt 
Tom. “We wilden liefst geen naden zien 
maar wisten ook dat het bij ons niet om een 
standaard breedte ging. Een beetje geluk 
gecombineerd met vakwerk.” De las in de 
lengte was noodzakelijk voor de stevigheid 
en breekt het beeld, wat de authenticiteit 
benadrukt. De balk verdeelt de kamer op 
een rustige manier maar lijkt tegelijk de 
ruimtes te omarmen.

Chateau
Bijna een jaar lang werkten Tom en 
Nienke hard aan hun droomhuis. “Soms 

zelfs zeven dagen per week”, vertelt Tom. 
“Als je overdag gewoon bij de baas mag 
werken, moet alles in de avonduren en de 
weekenden. Er is veel tijd in gaan zitten 
maar we zijn nu zo blij. Het gevoel dat we dit 
niet nog een keer gaan doen, overheerst. 
Twee grote verbouwingen in vier jaar tijd 
is wel genoeg. Aan de andere kant… als 
ik morgen ergens mooie bouwgrond kan 
kopen, zouden we ons droomhuis kunnen 
bouwen. Alles nieuw en precies zo indelen 
als we voor ogen hebben. Voorlopig nog 
maar even niet, eerste genieten van dit 
huis.” En dat doet het stel van dit prachtige 
paleis, dat voelt als Chateau Meiland. 
Nienke: “We zien onszelf echt als een 
‘dream-couple; wij kunnen álles aan, echt 
alles! We hebben aan dit huis net zoveel 
werk gehad als de Meilandjes in Frankrijk, 
net zoveel gebekvecht en aan het eind van 
de dag gaan we net als zij wijnen, wijnen, 
wijnen.” 

Even tot rust komen Even tot rust komen 
na een dubbelena een dubbele

DE HOUTWINKEL REALISEERDE DE BALKOMTIMMERING

BIJ TOM EN NIENKE HENDRIKX IN CASTEREN

VERBOUWINGVERBOUWING

‘‘Door de balk- 
omtimmeting krijg 
je een authentiek 
gevoel, net alsof die 
houten balk daar al 
jaren zit.’’

‘‘Door de balk- 
omtimmering krijg 
je een authentiek 
gevoel, net alsof die 
houten balk daar al 
jaren zit.’’

Tom heeft twee 
rechterhanden en 
timmert graag

Onder deze houten 
balkomtimmering zit 
een steunbalk

Nienke werkt 
in haar vrije 
tijd graag in  
haar eigen 
nagelsalon 
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Bent u ook geïnteresseerd in een prachtige houten balkomtimmering om 
uw steunbalk weg te werken of als een echte eyecatcher in uw huis of tuin? 
Neem dan contact met ons op.

Chateau Hendrikx-kes staat er op het 
bordje bij de voordeur van het huis van Tom 
en Nienke. En een paleis is het geworden. 
Precies volgens hun eigen smaak verbouwd 
en ingericht. Met hulp van De Houtwinkel 
omdat er een steunbalk mooi moest 
worden weggewerkt. Dat is gelukt met een 
prachtige eiken balkomtimmering.

Hobby
Voor Tom en Nienke is verbouwen de 
afgelopen jaren hobby geworden en ze 
zijn er nog goed in ook. “Vier jaar geleden 
kochten we in Hapert ons eerste huis. 
Dat was niet naar ons zin qua indeling 
en uitstraling en dus zijn we dat gaan 
verbouwen. De bedoeling was dat we 
daar zouden blijven wonen”, vertelt Tom 
enthousiast. “Om hypotheek-technische 
redenen was het slimmer om toch naar 
een ander huis uit te kijken en na een 
beetje speurwerk vonden we dit huis in 
de Zandstraat in Casteren. Ik was na de 
eerste bezichtiging niet heel enthousiast 
maar Nienke zag mogelijkheden.” Nienke 
laat op haar telefoon een filmpje zien van 
hoe het was. Muren van baksteen, een 
beeldbepalende schouw en een houten 
schrootjesplafond, veel muren en dus 
kleine ruimtes. “Blijkbaar kan ik daar heel 
goed doorheen kijken en ik zag eigenlijk 
meteen wat dit huis ons te bieden had. Bij de 
tweede bezichtiging kon ik Tom overtuigen 
en hebben we een bod gedaan. Ons vorige 
huis hadden we in de goede tijd gekocht en 
later verkocht dus financieel gezien was er 
ruimte voor een uitgebreide verbouwing”, 
aldus Nienke.

Hoge eisen
Veel zelf kunnen en een duidelijke visie 
hebben, is zowel een zegen als een 
vloek. Nienke: “We stellen erg hoge eisen 
en hadden soms het gevoel dat we nooit 
zouden vinden wat we zochten maar met 

geduld is het toch gelukt. We hebben het 
huis van onder tot boven onder handen 
genomen en eigenlijk nergens concessies 
gedaan aan ons plan. Het gevolg is dat we 
nu helemaal naar ons zin wonen. Oké, als 
de tuin, de garage en de overkapping straks 
klaar zijn. Binnen is het klaar, buiten hebben 
we nog een paar maandjes werk. “Liefst 
had ik een garage van 10 meter maar dat 
vond Nienke een beetje te gek. Iets kleiner 
is ook goed.” In het huis is genoeg ruimte 
voor hun hobby’s. 

Balkomtimmering
Tom en Nienke kunnen veel zelf en hebben 
goede contacten. “In de eerste plaats zijn 
we gaan inventariseren wat de materialen 
kosten en zo kwamen we er al snel achter 
dat er best veel mogelijk was binnen ons 
budget. Natuurlijk hebben we de hulp van 
vaklieden ingeroepen als dat nodig was. 
Omdat we de tussenmuur tussen de keuken 
en de kamer weg wilden hebben, moest er 

een steunbalk in. Dat is een lelijke ijzeren 
balk en die wilden we netjes weggewerkt 
hebben. We kwamen op het idee om daar 
een houten omtimmering voor te laten 
maken; dan krijg je een authentiek gevoel, 
net alsof die houten balk daar al jaren zit.” 
Al snel kwam het stel bij De Houtwinkel 
terecht. Stijn begreep wat de bedoeling 
was en had hout in de juiste breedte 
binnengekregen. “Dat was wel geluk”, vindt 
Tom. “We wilden liefst geen naden zien 
maar wisten ook dat het bij ons niet om een 
standaard breedte ging. Een beetje geluk 
gecombineerd met vakwerk.” De las in de 
lengte was noodzakelijk voor de stevigheid 
en breekt het beeld, wat de authenticiteit 
benadrukt. De balk verdeelt de kamer op 
een rustige manier maar lijkt tegelijk de 
ruimtes te omarmen.

Chateau
Bijna een jaar lang werkten Tom en 
Nienke hard aan hun droomhuis. “Soms 

zelfs zeven dagen per week”, vertelt Tom. 
“Als je overdag gewoon bij de baas mag 
werken, moet alles in de avonduren en de 
weekenden. Er is veel tijd in gaan zitten 
maar we zijn nu zo blij. Het gevoel dat we dit 
niet nog een keer gaan doen, overheerst. 
Twee grote verbouwingen in vier jaar tijd 
is wel genoeg. Aan de andere kant… als 
ik morgen ergens mooie bouwgrond kan 
kopen, zouden we ons droomhuis kunnen 
bouwen. Alles nieuw en precies zo indelen 
als we voor ogen hebben. Voorlopig nog 
maar even niet, eerste genieten van dit 
huis.” En dat doet het stel van dit prachtige 
paleis, dat voelt als Chateau Meiland. 
Nienke: “We zien onszelf echt als een 
‘dream-couple; wij kunnen álles aan, echt 
alles! We hebben aan dit huis net zoveel 
werk gehad als de Meilandjes in Frankrijk, 
net zoveel gebekvecht en aan het eind van 
de dag gaan we net als zij wijnen, wijnen, 
wijnen.” 

Even tot rust komen Even tot rust komen 
na een dubbelena een dubbele

DE HOUTWINKEL REALISEERDE DE BALKOMTIMMERING

BIJ TOM EN NIENKE HENDRIKX IN CASTEREN

VERBOUWINGVERBOUWINGVERBOUWING

‘‘Door de balk- 
omtimmeting krijg 
je een authentiek 
gevoel, net alsof die 
houten balk daar al 
jaren zit.’’

‘‘Door de balk- 
omtimmering krijg 
je een authentiek 
gevoel, net alsof die 
houten balk daar al 
jaren zit.’’

Tom heeft twee 
rechterhanden en 
timmert graag

Onder deze houten 
balkomtimmering zit 
een steunbalk

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

Extra geld
verdienen?

✔ Vanaf 
13 jaar

✔Bij jou in 
de buurt

✔Eigen 
tempo Word bezorger 

bij Spotta!

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

Leeuwarder Courant, 
21-6-1889

MKB-ondernemers kunnen vanaf nu 
subsidie aanvragen voor digitalisering. 
Met de subsidie kunnen zij bij een expert 
advies inwinnen over hoe zij kunnen di-
gitaliseren en wat dit oplevert. De subsi-
die bedraagt maximaal € 1.000,- per on-
dernemer. 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.

Onze wethouder Frank Rombouts en bur-
gemeester Remco Bosma van gemeente 
Bladel roepen Kempische MKB-onderne-
mers op om gebruik te maken van deze 
voucher. 

Wethouder Frank Rombouts: “Wij willen 
alle Kempische MKB-ondernemers vragen 
om kritisch te kijken naar hun bedrijfspro-
ces en samen met een expert te bedenken 
wat digitalisering op zou kunnen leveren. 
Onderzoek bijvoorbeeld eens de moge-
lijkheden van digitaal voorraadbeheer, een 
webshop, een melkrobot, digitale secre-
taressediensten, machineonderhoud op 
afstand, online instructie of een recepten-
automaat bij de apotheek. Een expert kan 
daarbij helpen, óók bij de realisatie. De cri-
sis komt wel ten einde, maar digitalisering 
blijft voor de toekomst van levensbelang! 

We willen het MKB in de regio gezond, 
sterk en veerkrachtig houden. Daarom 
zouden we aan iedereen uit de Kempen 
willen vragen: ‘Koop lokaal, ook digitaal!’ 
Als we samen de schouders er onder zet-
ten, komen we sterker uit deze crisis.” 

Aanvragen
MKB-ondernemers kunnen vanaf nu hun 
aanvraag indienen via www.metropoolregi-
oeindhoven.nl. Daar staat ook meer infor-
matie over regeling. Op = op, dus vraag de 
voucher snel aan!

MKB-ondernemers: vraag je 
voucher voor digitalisering aan!

INFORMATIEF

KEMPEN - Bibliotheek de Kempen or-
ganiseert in samenwerking met Kem-
penEnergie Online Energie Workshops. 
Tijdens de workshops komt telkens één 
thema aanbod, zoals isolatie, ventilatie, 
de warmtepomp, elektrisch rijden en 
(collectieve) zonnedaken. In elke work-
shop is er veel ruimte voor het stellen 
van vragen. 

De thema-workshops worden afgewisseld 
met een workshop met het algemene on-
derwerp ‘verduurzaming van je woning’ 
waarbij vragen van de deelnemers centraal 
staan. De Energiegidsen van KempenEner-
gie geven de workshops en delen tips en 
informatie.  

De volgende Online Energie Workshop 
is op dinsdag 6 april van 20.00 tot 21.30 
uur. Hierbij staan alle vragen rondom ver-
duurzaming van je woning centraal. Op 22 
april is het onderwerp ‘zonnepanelen’. Ook 

in mei en juni zijn er nog workshops ge-
pland. De workshops worden aangeboden 
via online platform Zoom. Deelnemen kan 
dus gewoon vanuit huis, op de bank of aan 
tafel, je hoeft de deur niet uit! Een online 
workshop doen we met een kleine groep, 
dit biedt mogelijkheden om met anderen in 
gesprek te gaan en ervaringen uit te wisse-
len. Het beloven dus interessante en dyna-
mische avonden te worden.

Meer weten of aan de slag over duurzaam-
heid? De Bibliotheek heeft een inspireren-
de lijst met leestips over dit onderwerp 
samengesteld. Via de agenda van www.
bibliotheekdekempen.nl kun je je aanmel-
den voor deze workshops en kun je de 
leestips bekijken. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Op de dag van de workshop 
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 Bi-
bliotheek de Kempen en krijg alle uitleg van 
een van onze medewerkers. Ook hiervoor 
kun je je gratis aanmelden via de website, 
of bel de Bibliotheek tijdens werkdagen.

www.bibliotheekdekempen.nl

Online Energie Workshops en leestips voor 
iedereen die zijn huis wil verduurzamen

Mogelijkheden, tarieven en geluidsfragmenten?
www.luijtenduidelijk.nl •  0497 - 51 26 64

ST
UD

IO LUIJTEN
DUIDELIJK

• Audiomontage (bandparodie, carnavalswagen)
• Demo voor band of singer-songwriter
• Begeleidingsmuziek voor sketches
• Samen liedjes opnemen (kadotip!)
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A P R I L
R E C Y C L EMAAND

1  A P R I L  /  3 0  A P R I L
F R A N K E N - K L E D I N G  &  O A K  S C H O E N E N ,  H O F  2 5  5 5 7 1 C A  B E R G E I J K

V O L G  O N S  O O K  O P  S O C I A L  M E D I A
@ F R A N K E N K L E D I N G  @ O A K S C H O E N E N

“JE OUDE KLEDING
EN SCHOENEN ZIJN

GELD WAARD!”

WISSEL JE OUDE KLEDING EN SCHOENEN
IN VOOR HET GOEDE DOEL EN KRIJG
PER INGELEVERD ARTIKEL
EEN KORTINGSVOUCHER!

 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

Raad Bladel neemt nog steeds 
niet het heft in eigen hand voor 
CPO-woningbouw
Toen dit college begon kregen ze van de gemeenteraad een heel duidelijke opdracht: 
“Voor iedere bouwlocatie wordt onderzocht of de voorwaarden aanwezig zijn om het 
instrument CPO in te zetten”. Al 3 jaar komt er in het dorp Bladel niks van terecht. 
PRO5 probeerde de regie te pakken en een duidelijke opdracht te geven aan het 
college omdat zij daar zelfs om vroegen. In plaats daarvan besloot de meerderheid 
van de raad haar college een andere opdracht te geven: “Ga nog maar eens een 
keer proberen wat je al drie jaar hebt nagelaten.” 

Woningen bouwen met een groep inwoners die zichzelf heeft verenigd (CPO) is niet iets 
nieuws. Al sinds 2000 lopen we daarmee in de kleine dorpen als gemeente voorop in 
Nederland. Het zorgt ervoor dat mensen invloed hebben op hun eigen leefomgeving en 
deze - binnen alle redelijkheid - naar eigen wens kunnen invullen. Als inwoners de regie op 
zulke projecten samen willen invullen moet dat mogelijk worden gemaakt. 

Juist ook omdat het dan niet de projectontwikkelaars zijn die met de winst gaan lopen, 
maar dat de zelf-organiserende inwoner het voordeel van haar inzet in de portemonnee 
kan voelen. 

De Bladelse locatievereniging heeft zichzelf om die reden dan ook opgericht en inmiddels 
doet ook “Jongeren in Nood” een beroep op de mogelijkheden die het college zou moe-
ten bieden. Steeds vangen zij bot, al voor drie locaties werd op voorhand beloofd dat er 
een CPO woningbouwproject zou mogen komen, waarbij dat vervolgens toch niet werd 
doorgezet. (Locatie van de oude Sporthal, locatie Kempenland en op de Lange Trekken) 

In de vergadering van 25 maart probeerde PRO5 daarom een duidelijke opdracht te geven 
aan het college, met de voorwaarden waaraan zij moeten gaan voldoen, om ervoor te zor-
gen dat het in de komende tijd wel zou gaan lukken! Voorwaarden als: duidelijkheid bieden 
over de eisen aan CPO-groepen om samen te kunnen werken en het openbaar maken van 
de onderbouwing waarom locaties wel of niet geschikt zijn. 

Het voorstel werd afgeschoten, de meerderheid van de raad koos voor een alternatief 
waarin het college enkel werd gevraagd om te gaan doen, wat ze eigenlijk de afgelopen 3 
jaar al had moeten doen. 

Wij blijven ons inzetten om sociale woningbouwprojecten voor belangrijke doelgroepen 
als jongeren en senioren op een eerlijke manier te realiseren. Kom in actie en help ons 
mee!

CPO staat voor Collectief Particulier Opdrachtgeverschap. 

WWW.PRO5.NU

BLADEL - Bladel Centrum is een prach-
tige plek. Wat het nog mooier maakt: de 
ondernemers die met hun winkels het 
centrum tot leven brengen. Helaas is er 
door de coronacrisis weinig levendig- en 
bedrijvigheid te zien. Daarom is er een 
mooie positieve actie op poten gezet. 

21 voordeelcoupons om lokaal te shop-
pen bij je favoriete winkel! Daar steun je de 
regionale ondernemers ontzettend mee. 
Zodat we samen het gezellige en gevari-
eerde centrum van Bladel ook in de toe-
komst kunnen blijven behouden.

Mooie actie
Krijg bij je bezoek aan Albert Heijn Bladel 
21 voordeelcoupons, die in samenwerking 
met 21 regionale winkeliers zijn samenge-

steld. Een mooie actie om met korting te 
shoppen bij diverse winkels. Elke onderne-
mer biedt je een bijzondere deal aan, zodat 
er weer bedrijvigheid onderling plaatsvindt. 
Hopelijk kan er snel weer volop geshopt 
worden in het centrum. Voor nu geven de 
coupons je de kans om op afspraak of on-
line aan je favoriete product te komen met 
aantrekkelijke korting. 

Doe je mee? 
Zullen we samen de lokale ondernemers 
een hart onder de riem steken? Ga dan 
langs bij Albert Heijn Bladel en ontvang de 
21 voordeelcoupons aan de balie. Samen 
zorgen we dat Centrum Bladel weer leven-
dig wordt!

www.bladelcentrum.nl

Lokale couponactie ondernemers Bladel
Help elkaar en shop regionaal!

LOKAAL
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SprookjesSprookjes

 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 3

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

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

3 5 4 7 5
1 1 5 4 8

3 7 9
7 8 4 9 8 6 5

8 2 5
3 6

7 3 2
4 6 3 7 7 3 2

7 9 5
6 9 8 5 1

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

5 7 3 5 4 6
2 7 5

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

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 13

"I like m
arriage. The idea."

-- Toni M
orrison

4 6 7 5
3 6

1 8 4
1

8 6 7 3
4

5 1 2
8 7

3 2 5 9
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 13

Blore's Razor:
G

iven a choice betw
een tw

o theories, take the one w
hich is funnier.

6 9 3 2
3 9 6 1 5
5 8

4 1 7
7 3 6 2

2 7 5
6 8

7 6 4 9 2
5 1 8 4

PUZZELEN

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

© www.puzzelpro.nl

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

AAIEN
ANDROGEEN

ARREN
BALIE

CONSIGNE
EETCAFÉ
ENGEL

ERNSTIG
FITHEID

FOCUSSEN
GARDE
GEITEN
GERST
HELER

HINKEN
HOEVE

HOLDING
INCASSEREN

INDOOR
JOCKEY
JOURE
KOKET
LEVEN

MAJEUR
ORDNER

POËTISCH
REEKS
REGEN

SKIËN
TEINT

TELEVISIESTUDIO
TONER
TUNIEK

UITREIKING
VACANT

VLEUGELBOOT
VROUW
WATER

WINSTBEJAG
WOONWAGEN

WREVEL
ZENUWAANDOENING

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

 Oplossingswoord© www.puzzelpro.nl

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

De winnaar van vorige week is: 

Puck Liebregts uit Hapert

met de oplossing: ‘Het is kermis in de hel’

Puck heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

Thema: Geloof - Oplossing: HET IS KERMIS IN DE HEL - Antwoorden: A: Wijzen uit het oosten   B: Vertrouwensvraag C: Hemel-
tergend   D: Misleider   E: Geloofsbron  F: Geestelijke armoede  G: Amen   H: Je eigen graf graven  I: Communie  J: Kerkuil  
K: Veronderstelling   L: Kruisraket  M: Beeldenstorm  N: Geestdodend  O: Akker  P: Biechten  Q: Moeder overste  R: Broederlijk

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 
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Door Renate Pijnenburg

CASTEREN - Op vrijdag 26 maart werd in 
Casteren de eerste van de vijf ‘corona-
bomen’ in de gemeente Bladel onthuld. 
De bomen zijn er voor de inwoners om 
een plek te hebben de slachtoff ers van 
het virus te herdenken en even stil te 
staan bij de tijd waarin we leven. En tijd 

is bijna het enige is dat we nog in over-
vloed hebben.

Plek van bezinning
De gemeente wilde iets doen, een plek 
creëren voor de inwoners waar ze een mo-
ment van bezinning kunnen houden maar 
waar ook vertrouwen in de toekomst tot 
uiting komt. Een boom groeit en bloeit en 

is er voor een lange tijd. Over een poosje, 
als de maatregelen versoepeld zijn, kan de 
boom een plaats van ontmoeting worden 
waar mensen samenkomen en samen her-
denken.

Spreuk
In Casteren werd de eerste boom offi  cieel 
onthuld door burgemeester Remco Bos-
ma en leerlinge Sanne Jansen van de Sint 
Jansschool. Zij bedacht de spreuk die op 
een bordje bij de boom is geplaatst. Er 
staat: ‘Alle mensen die door corona zijn 
gegaan, zullen altijd in ons hart bestaan’. 
Sanne is er trots op dat haar tekst is uitge-
kozen. In elk dorp komt een andere tekst 
en elke boom zal apart aandacht krijgen 
van de burgemeester. “Mensen worstelen 

op dit moment met verdriet en eenzaam-
heid, ik hoop dat ze troost vinden bij de 
boom”, aldus burgemeester Bosma.

Troost en verbinding
De lindenboom staat in Casteren op de 
hoek van de Kerkstraat en Willibrordus-
straat en is voorzien van een aantal gla-
zen huisjes – symbolisch op 1,5 afstand 
van de boom -  waarin een kaarsje (LED) 
aangestoken kan worden. De boom is 
klimaatbestendig, kan zowel goed tegen 
droogte en overvloedige regen en kleurt 
prachtig oranje/geel in de herfst. Zo biedt 
de boom in alle seizoenen troost en ver-
binding.

Fotografi e: Imca van de Weem

IN DE KEMPEN

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag na 13.00 uur
gesloten
Middagpauze van
12.30 - 13.30 uur

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

ER IS VERSCHIL
De Run voor tuin en dier is
een begrip in Eersel en
omstreken en biedt een
groot assortiment dieren-
voeding en benodigdheden,
met daarbij een persoonlijke
benadering en deskundig
advies. De Run voor tuin en
dier in Eersel. Er is verschil!

Dementie, mogelijkheden 
bij een veranderende werkelijkheid

De mantelzorger

Uitzending: woensdag 21 april

Goed om te weten!

Weekblad
gratis & betrokken

ontspannend & kempisch

Boom van troost 
en verbinding
In Casteren eerste ‘corona-boom’ 
van de gemeente Bladel onthuld

Leerlinge Sanne Jansen van de Sint Jansschoo bedacht de spreuk die op een bordje 
bij de boom is geplaatst. Er staat: ‘Alle mensen die door corona zijn gegaan, zullen 
altijd in ons hart bestaan’. Sanne is er trots op dat haar tekst is uitgekozen.

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Alle kinderen tussen 6 en 18 jaar oud 
in onze gemeente kunnen een bijdrage 
(subsidie) krijgen voor muziek-, thea-
ter- of danslessen. Deze moeten wel 
gevolgd worden bij een erkende docent. 

Op onze website staat een lijst van er-
kende docenten. Je kunt nog tot en met 
15 mei subsidie aanvragen voor lesjaar 
2020/2021. 

Voor vragen kijk dan eens op www.reusel-
demierden.nl/subsidie. Daarna nog vra-

gen? Karin Soontiëns helpt je graag ver-
der. Zij is te bereiken via 088-4970164 of 
k.soontiens@reuseldemierden.nl.

Herinnering: subsidie muzikale en culturele vorming
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Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

* Voor al uw nieuwbouwwerken
* Renovatiewerken
* Onderhoudswerken
* Project-ontwikkeling
* Machinale timmerwerken

onder komo-keur

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

  WIST
     JE 
DAT...?

... er een hoop talen 
gesproken worden in 
Papoea Nieuw-Guinea? 

12% van alle talen die er op 
de wereld gesproken worden, 

wordt daar gesproken. 
Het land heeft meer dan 

820 inheemse talen.

Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Dolblij zijn ze met de twee 
nieuwe padelbanen in Hapert bij Ten-
nisvereniging De Hellekens. Twee jaar 
geleden werd voor het eerst de wens 
uitgesproken om deze nieuwe vorm van 
sport te introduceren op het sportcom-
plex in Hapert en op 1 april werd het eer-
ste balletje geslagen. Maggie van den 
Boomen neemt de lezer even mee naar 
de padelbaan, waar iedereen van harte 
welkom is.

’t kan snel gaan
“Twee jaar geleden kwam voor ’t eerst de 
wens ter sprake om deze padelbanen aan 
te gaan leggen”, herinnert Maggie zich. 
“De financiën hadden we eigenlijk best snel 
rond maar we hadden te weinig mensen in 
de club die de kar wilden gaan trekken. De 
lockdown heeft vorig jaar in ons voordeel 
gewerkt want toen hadden meer men-
sen meer tijd en kwam het besef dat een 
nieuwe sport de mensen op de been zou 
krijgen. Het team van twee personen werd 
uitgebreid, in september 2020 werden de 
plannen aan het bestuur voorgelegd en in 
maart 2021 het eerste balletje geslagen. 
Zelfs de KNLTB vond dat we erg snel gin-
gen maar waarom wachten, dachten wij. 
De tijd was rijp voor padel in Hapert. Ge-
lukkig hadden de padelbouwers ruimte in 
hun agenda en stonden onze vrijwilligers 
klaar om allerhande werkzaamheden uit te 
voeren die het werken aan de nieuwe baan 
gemakkelijker maakten.”

Coronaproof
Tennis is één van de sporten die het jaar 
rond gespeeld kan worden. “Dat hebben we 
gemerkt bij De Hellekens”, vertelt Maggie.  

“Het afgelopen jaar kon veel niet doorgaan 
maar een partijtje tennis meestal wel. Je 
speelt het buiten en je blijft ermee op 1,5 
meter afstand van elkaar. De kantine was 
dicht en na het partijtje ging iedereen me-
teen naar huis. Op deze manier kon het vei-
lig doorgaan, totaal coronaproof. Voor een 
padelbaan geldt hetzelfde: zo lang er geen 
dik pak sneeuw ligt, zijn de banen bespeel-
baar.”

Twee banen
Voor het aanleggen van de twee banen, 
werd plaatsgemaakt op de Lemelvelden. 
“We hebben de twee banen zó geplaatst dat 
er eventueel plaats is voor nóg twee banen”, 
kijkt Maggie alvast vooruit. “We gaan eerst 
kijken hoe populair deze twee banen wor-
den maar de eerste reacties zijn positief. Ze 
vallen ook wel lekker op met die knalblauwe 
speelvloer. Veel mensen die langskomen op 
weg naar het voetbalterrein vragen wat we 
aan het doen zijn. Het heeft al een enkele 
nieuwe aanmelding opgeleverd en dat is na-
tuurlijk uiteindelijk het doel: meer leden die 
genieten van de sport.”

Clinics
Padel is een spel van inzicht, meer dan van 
techniek. “Het is handig als je een beetje 
kunt tennissen maar strikt noodzakelijk is 
het niet”, legt Maggie uit. “We geven een 
aantal clinics vanaf 3 april en die zijn voor 
iedereen toegankelijk. Meld je aan via  
padel@dehellekens.nl om een plaatsje te 
bemachtigen. Een aantal van onze leden 
krijgt een training van Tess van Dinteren 
– de nummer 1 van Nederland en steeds 
meer internationale wedstrijden spelend -   
en zij geven de opgedane kennis weer 
door aan iedereen die het spel wil leren. Bij  
padel mag je de glazen wanden gebruiken 
om de bal te spelen en dat geeft net iets 
meer dynamiek in het spel dan een gewoon 
potje tennis. Het is redelijk eenvoudig te le-
ren. O ja, je hebt er wel een speciaal racket 
voor nodig en aparte ballen. Die hebben 
we te leen of te huur bij De Hellekens; te 
leen voor de clinics, te huur voor wie de 
baan wil huren zonder lid te zijn.”

Wedstrijden en toernooien
Op korte termijn gaat de tennisvereniging 
van Hapert zich inschrijven voor de lande-
lijke competitie en daarvoor hebben zich 
inmiddels al zes teams aangemeld. Mag-
gie: “Binnen onze eigen vereniging is de 
interesse gegroeid. Sommige leden spelen 
op banen in de buurt en dat heeft hen zo 
enthousiast gemaakt dat ze aan de com-
petitie mee willen doen. Ook binnen de 
vereniging gaan we toernooien organise-
ren. Leuk om aan mee te doen maar ook 
om naar te kijken vanaf het nieuwe terras. 

Dat open mag zodra het coronavirus onder 
controle is.”

Lid worden?
Het lidmaatschap van De Hellekens kost  
€ 100,- per jaar en geeft automatisch recht 
op gebruik van de padelbanen. Het lid-
maatschap is inclusief baanhuur en deel-
name aan de diverse toernooien die door 
De Hellekens georganiseerd worden. “Via 
de site kunnen leden de banen reserveren. 

Wie geen lid is, kan op de site kijken hoe de 
banen gereserveerd kunnen worden.” Ooit 
hoopt De Hellekens de splinternieuwe pa-
delbanen feestelijk te kunnen openen: “Zo-
iets prachtigs verdient veel aandacht maar 
we weten dat het nu niet kan. Met stille trom 
nemen we de banen nu in gebruik en hopen 
dat er veel op gespeeld wordt. Wij zijn en-
thousiast, nu de rest van de Kempen nog.” 

www.dehellekens.nl

Spel van inzicht en techniek
Twee padelbanen in gebruik genomen bij Tennisvereniging De Hellekens in Hapert

Maggie: “We gaan eerst kijken hoe populair deze twee banen worden maar de eerste 
reacties zijn positief. Veel mensen die langskomen op weg naar het voetbalterrein vragen 
wat we aan het doen zijn. Het heeft al een enkele nieuwe aanmelding opgeleverd en dat 
is natuurlijk uiteindelijk het doel: meer leden die genieten van de sport.”

De padelcommissie
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Door Renate Pijnenburg
HAPERT - Het wordt een druk jaar bij Den Tref in Hapert. Het gemeenschapshuis bestaat namelijk 50 jaar en dat wordt gedurende het jaar op meerdere ma-nieren gevierd; niet met een statige re-ceptie maar met feestelijke activiteiten voor alle gebruikers en inwoners van de gemeente. De aftrap van het feestjaar wordt gegeven op 22 januari met een spannend en gezellig darttoernooi.

Thuis
Vijftig jaar is Den Tref voor veel inwoners van Hapert een tweede thuis, waar weke-lijks ontspanning gezocht wordt bij één van 

de vele verenigingen die er hun activiteiten organiseren. Peter Schellekens is de be-heerder: “We kennen onze gasten veelal bij naam omdat ze al zo lang naar Den Tref komen. Om te repeteren, te ontspannen, te vergaderen of te luisteren naar één van de vele voorlichtingsavonden die hier georga-niseerd worden. Veel verenigingen hebben hun thuisbasis bij Den Tref en dat is de re-den dat we ons jubileum samen met hen willen vieren. Bewust kiezen we ervoor om geen receptie te geven want niet wij – per-soneel en bestuur – moeten in het zonnetje staan; de gebruikers van onze accommo-datie staan centraal. Voor hen zijn we er en willen we er zijn. Dat ga je merken in de activiteiten voor ons jubileum.”

Darts
Op 22 januari staat er een groots darttoer-nooi op de planning. De foyer van Den Tref wordt omgebouwd tot dartcentrum en de kreet ‘One-hundred-and-eieieieieieieiei-eghty’ zal frequent door het gebouw schal-len. “Dat hopen we wel ja”, lacht Erwin Rijkers. “We wilden een keer wat anders en de dartsport wordt steeds populairder. In de omgeving wordt steeds meer gedart en het is een sport die voor velen toegan-kelijk is. Er wordt individueel en in koppels gespeeld. Per persoon kost deelname € 5,- en de inschrijfkosten worden meteen omgezet naar prijzengeld; hoe meer deel-nemers, hoe meer er te winnen valt maar uiteindelijk gaat het om de gezelligheid, 

natuurlijk.” Het is mogelijk om tot op het laatste moment in te schrijven maar vol=-vol. Wie op voorhand inschrijft is zeker van deelname en kan alvast gaan oefenen voor de hoofdprijzen. Inschrijven kan door een mail te sturen naar info@dentref.nl. Dat het toernooi in de foyer gespeeld wordt is geen toeval. “Het schijnt dat darters graag dicht-bij een bar spelen”, lacht Erwin.
Toneel
Na het darttoernooi maakt Den Tref zich op voor Carnaval 2017 en dan wordt op 1 en 2 april een productie opgevoerd door toneel-vereniging De Eenakter. 

Hoofdstraat 65  • Hoogeloon • T. 0497 681 751www.fl ekkappers.com

Want moeilijk haar bestaat niet

lees verder op pagina 3

Postelweg 19 - Bladel  Telefoon 0497-380114  vanderleevastgoed.nl

uw regio makelaar

U wilt uw huis verkopen? De markt stijgt, rente tarieven zijn gunstig. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

MIELE
STOFZUIGER
BLACK PEARL - 1600 W 

VAN € 219,- 

VOOR € 169,-
VERHAGEN
elektroservice

Steenslag 5 (Rondweg) • BladelTelefoon: 0497-642475
www.verhagenelektroservice.nl

Jubileumjaar voor
Den Tref in Hapert Al 50 jaar een vaste waarde voor veel gebruikers en verenigingen

Raambrug 4  Bladel  T 0497 33 78 82info@fitfactory.nl • www.fitfactory.nl

9-15   JANUARI
OPEN WEEK
SCHRIJF JEGRATIS IN!

Bladel • Casteren • Duizel • Hapert • Hoogeloon • Hooge Mierde • Hulsel • Lage Mierde • Netersel • Reusel • Vessem                   Oplage 16.500    www.pc55.nl                      pc55krant            pc55krant

11 JANUARI 2017  •  WEEK 2

De aftrap van het feestjaar is op 22 januari met een darttoernooi voor iedereen. Doe ook mee!

Informatiemiddag 
veiligheid senioren in Casteren27

Samen sporten, 
samen ontspannen met De Dobbers 

4 Besparen op de 
energierekening en de tuintips van Ad

9

vele voorlichtingsavonden die hier georga-niseerd worden. Veel verenigingen hebben hun thuisbasis bij Den Tref en dat is de re-den dat we ons jubileum samen met hen willen vieren. Bewust kiezen we ervoor om geen receptie te geven want niet wij – per-soneel en bestuur – moeten in het zonnetje staan; de gebruikers van onze accommo-datie staan centraal. Voor hen zijn we er en willen we er zijn. Dat ga je merken in de 

len. “Dat hopen we wel ja”, lacht Erwin Rijkers. “We wilden een keer wat anders en de dartsport wordt steeds populairder. In de omgeving wordt steeds meer gedart en het is een sport die voor velen toegan-kelijk is. Er wordt individueel en in koppels gespeeld. Per persoon kost deelname € 5,- en de inschrijfkosten worden meteen omgezet naar prijzengeld; hoe meer deel-nemers, hoe meer er te winnen valt maar uiteindelijk gaat het om de gezelligheid, 

toernooi in de foyer gespeeld wordt is geen toeval. “Het schijnt dat darters graag dicht-bij een bar spelen”, lacht Erwin.
Toneel
Na het darttoernooi maakt Den Tref zich op voor Carnaval 2017 en dan wordt op 1 en 2 april een productie opgevoerd door toneel-vereniging De Eenakter. 

lees verder op pagina 3
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U wilt uw huis verkopen? De markt stijgt, rente tarieven zijn gunstig. Bel ons voor een vrijblijvend gesprek.

Raambrug 4  Bladel  T 0497 33 78 82 www.fitfactory.nl

9-15   JANUARI
OPEN WEEK
SCHRIJF JEGRATIS IN!week

op de mat!

VERHAGEN
elektroservice

Steenslag 5 (Rondweg) • BladelTelefoon: 0497-642475
www.verhagenelektroservice.nl

Goed om te weten!

SPORTIEF
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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

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

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

op sterkte bij aankoop van een nieuwe bril*

* Vraag naar de voorwaarden. Actie geldig t/m 30 april 2021

Zorgeloos ZuidZorg

Voor contact met onze wijkteams bel: 

Team Bladel/Netersel
Telefoon 040-8806943

Team Hahoca (Hapert, Hoogeloon, Casteren) 
Telefoon 040-8806944

Het is nu grofweg een jaar geleden dat corona ook Neder-
land binnen kwam bulderen en de gemoederen bezig be-
gon te houden. Steeds meer werd duidelijk hoe besmet-
telijk het virus was en de angst nam toe. De hoeveelheid 
contacten moesten verminderd worden; de onderlinge 
afstand fl ink vergroot.

Toch is onze zorg, de wijkzorg via ZuidZorg, altijd doorge-
gaan. Als organisatie hebben wij continu alle ontwikkelingen 

op de voet gevolgd, om op die manier veilig en nog steeds adequaat hulp te bieden. 
En dat lukt. We leveren, ondanks alle maatregelen, wijkzorg op maat binnen de veilig-
heidsnormen zoals die tegenwoordig heersen.

Wij kunnen ons voorstellen dat mantelzorgers in deze huidige tijd wellicht overbelast raken 
door de moeilijkheden die het actuele beleid met zich meebrengt. Bovendien is de taak 
van mantelzorger op zichzelf uiteraard vaak al een ingrijpende. Ook hierin kan ZuidZorg 
ondersteuning bieden. Wij hebben als ZuidZorg nog steeds ruimte en mogelijkheden om 
op een veilige manier meer zorg te leveren. Ook voor andere zorgvragen kan men bij ons 
terecht. 

Zo was er het echtpaar dat helaas al enige tijd gescheiden moest leven omdat mevrouw 
dementerende was en daardoor niet thuis kon wonen. Haar echtgenoot echter mocht 
destijds, toen de zorginstellingen gesloten waren voor bezoek, niet meer bij haar langs-
gaan. Het gemis van zijn echtgenote werd zodoende nog groter. Naast het samenleven 
dat ze al op hadden moeten geven, werd nu ook dit summiere contact grof verstoord, on-
danks een niet verminderd verlangen elkaar te kunnen zien. Het was een al te herkenbaar 
scenario in die fase van ons, door corona in de ban gehouden, land toentertijd. ZuidZorg 
heeft hulp kunnen bieden. Bovengenoemde meneer heeft zijn vrouw uit de zorginstelling 
naar huis gehaald vanwege het verterende verdriet en gemis. Wij hebben ondersteuning 
geboden in de verzorging voor mevrouw, waardoor dit echtpaar uiteindelijk nog enkele 
maanden samen thuis heeft door kunnen brengen. Dichtbij elkaar en samen, in plaats van 
volledig gescheiden en in eenzaamheid.

ZuidZorg is en blijft bereikbaar voor eenieder die een zorgvraag heeft.

Op zoek naar een logo, huisstijl of website?
Kleur M denkt graag met u mee.

Ontwerpbureau Kleur M
Marije Fransen-Dona

Kerkstraat 25,  5527 EE Hapert

06 22 10 68 44
marije@kleurm.nl
www.kleurm.nl

Door Jan Smets

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

Wie ben ik?
Jeanne Verhagen, 71 jaar oud en woon-
achtig Bladel.

Wat is je rol bij DeGoeiPlak?
Gastvrouw op de woensdag.

Hoe lang ben jij al actief bij DeGoeiPlak?
Vanaf november 2017.

Waarom is DeGoeiPlak een onmisbare 
voorziening in Bladel?
Het is de plek waar mensen zonder indicatie 
terecht kunnen. Het is een mooie gelegen-
heid om andere mensen te ontmoeten, spel-
letje te doen, ‘buurten’ en samen te lunchen.

Wat heb jij dit jaar gemist nu DeGoeiPlak 
noodgedwongen moest sluiten?
Mijn vaste bezigheid op de woensdag en 
het contact met de gasten.

Hoe houd je toch contact met vrijwilli-
gers en deelnemers?   
Iedereen heeft een paar gasten toegewe-
zen gekregen waar we regelmatig mee bel-
len om te horen hoe het gaat en de gasten 
kunnen dan hun verhaal kwijt.

Wat ga je doen als DeGoeiPlak weer 
open gaat?
Dan ga ik me weer inzetten voor de gasten.

Wat wil je zeggen tegen iedereen die twij-
felt om DeGoeiPlak te komen bezoeken?
Kom een keer kijken en beleven hoe het er 
aan toe gaat.

Wat wil je zeggen tegen iedereen die 
twijfelt om zich aan te melden als vrij-
williger bij DeGoeiPlak?
Kom een keer meedraaien om te zien of het 
iets voor jou is.

Toen merkte ik dat ik DeGoeiPlak niet 
kan missen!
Je valt in een gat en je moet iets anders  
gaan zoeken om die leegte op te vullen.

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

Jeanne Verhagen, 
op m’n gemak 
bij DeGoeiPlak

ZORGZAAM
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Een duim omhoog voor Gerry, en alle vrijwilligers van DeGoeiPlak. Ik vind het fi jn dat je 
mij af en toe belt en vraagt hoe het met mij gaat, omdat je ons mist. Soms krijg ik ook een 
mooi kaartje van je. Bedankt!

Francien Rokven

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

Een duim omlaag voor diegene die een paar paas-
takken heeft meegenomen in de Antoon Coolenlaan in 
Bladel en het gooien van de eitjes in de tuin. Volgende 
keer even aanbellen als je ze nodig hebt dan kan ik 
geld meegeven voor een heel bosje.

Riek van der Sanden

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

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.

Onze duim gaat omhoog voor KBO Hooge Mierde voor 
de leuke paasattentie, welke wij mochten ontvangen.

Namens bewoners Zwartven

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

Mijn duim gaat omhoog voor KBO Hapert. In deze 
coronatijd vergeten zij de leden niet, want we kregen 
weer een leuk presentje aangeboden!

Een dankbaar lid

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

Een duim omhoog voor Bouwbedrijf Hebouw, die het fi etspad langs de bouwplaats aan 
de Burgemeester Gremweg in Hapert probeert schoon te houden, zodat wandelaars, 
kinderwagens en rolstoelen niet door de modder hoeven. Bedankt!

Toos Blankers

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

Mijn duim gaat omhoog voor de KBO Hooge Mierde voor de mooie paasattentie, een leuk 
plantje met een prachtig gedicht!

Tiny Vinken-Wouters

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

Een duim omhoog voor CDA Reusel-de Mierden voor het krijgen van een bloemetje, 
omdat we hun borden geplaatst hadden.

Anne Marie Hol

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

Onze duim gaat omhoog voor het bestuur van de KBO Hulsel voor de lekkere paasattentie 
die we gekregen hadden!

Namens 2 KBO-leden

Goed om te weten!

REDACTIONEEL  
tot maandag 24.00 uur 
Voor zondag 22.00 uur aanleveren  
= grootste kans op plaatsen!

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

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

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

IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll 
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll
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  WIST
     JE 
DAT...?

... de lever van een 
ijsbeer dodelijk is 

voor mensen? 
Hij bevat een zeer grote 
hoeveelheid vitamine A en 

90 gram ijsbeerlever 
zorgt al voor een 

vitamine A-vergiftiging. 

Dat ontdekten ook de 
expeditieleden die met de 
Nederlandse zeevaarder 
Willem Barentsz op Nova 

Zembla strandden in 1596. 

Nadat ze ijsberenvlees 
hadden gegeten werden een 
aantal mannen doodziek.

De ‘Duim’ gaat omlaag

de
 d

ui
m
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‘Buurt’ maatje
MEE De Meent Groep biedt Informele  
Ondersteuning op maat aan mensen met 
een beperking, autisme, niet-aangeboren 
hersenletsel of een chronische ziekte. Zij 
zoeken voor Rick, een rustige en vriendelij-
ke man uit Eersel, een maatje. 

Rick is 61 jaar en werkt 4 dagen per week 
bij Kempenplus in de groenvoorziening. Dit 
doet hij al bijna 40 jaar. Hij helpt een ander 
graag maar daarbij vergeet hij zichzelf nog 
wel eens. Wil jij ’s avonds eens een kop 
koffie bij hem gaan drinken?

Meer info via Katrien de Beijer: 040-2140404 
of meedoen@meedemeentgroep.nl

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

Chauffeur Buurtbus de Kempen
Als chauffeur bestuur jij een Mercedes- 
automaat Buurtbusje. Hierin kun je 8  
personen vervoeren.

De Buurtbus rijdt iedere maandag t/m  
vrijdag via 3 vaste routes door de Kempen  
gemeenten. Je vertrekt vanaf Netersel of 
Duizel en daar eindigt je dienst ook. Je 
dienst duurt circa 4 uur.

Bij aanvang word je door een van de chauf-
feurs ingewerkt zodat je bekend raakt met 
de route, de haltes en de kaartverkoop. Er 
zijn 3 werkdiensten per dag. Jouw keuze 
voor een dienst wordt in overleg ingepland.

Meer info via Jan van de Wiel,  06-11100648 
of mail naar janvandewiel27@outlook.com

* * * * *

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

REGIO - De lockdown is wederom ver-
lengd tot 20 april. Wil je graag meer 
lezen? Dat kan natuurlijk via de Biblio-
theek. Leden kunnen terecht bij de Af-
haalbieb, waar je online boeken kunt 
reserveren en op afspraak af kunt halen. 

Wil je je eens laten verrassen? Of vind je 
het lastig om online te reserveren? Vanaf 
nu kun je ook op afspraak een boekenpak-
ket ophalen. Laat je verrassen door 3 boe-
ken in jouw favoriete genre! Uiteraard mag 
je meerdere pakketjes ophalen.

Hoe werkt het?
Volwassenen kunnen kiezen uit: actie en 
avontuur, leven en liefde, cultuur en reizen 
en grootletterboeken. Jeugdleden kunnen 
kiezen uit: Avi start, Avi M3, Avi M4, 6-9 al-
gemeen, 9-12 jongens, 9-12 meisjes, 12+ 
jongens en 12+ meisjes. Bel of mail naar 
jouw vestiging en geef je voorkeur door. 
Vermeld daarbij je naam, telefoonnummer, 
voorkeur voor genre/leeftijd en voorkeur 
voor ophaalmoment.

De vestiging Bladel is van maandag t/m 
vrijdag bereikbaar tussen 10.00 en 15.00 
uur op 085-7733290 of via bladel@biblio-
theekdekempen.nl. De vestiging Reusel is 
op maandag, woensdag en vrijdag bereik-
baar tussen 10.00 en 15.00 uur op 085-
7733289 of via reusel@bibliotheekdekem-
pen.nl. De vestiging Hapert is bereikbaar 
via hapert@bibliotheekdekempen.nl en te-
lefonische aanvragen voor Hapert kunnen 

in Bladel gedaan worden. Op deze website 
vind je informatie over de Afhaalbieb, online  
reserveren: www.bibliotheekdekempen.nl/ 
corona

De uitleendatum van alle materialen is op-
nieuw automatisch verlengd tot 28 april. 
Boeken inleveren mag altijd tijdens alle 
ophaalmomenten, zodat andere leden er 
ook van kunnen genieten. Nog geen lid van 
de Bibliotheek? Lid worden kan ook via de 
website of maak een persoonlijke afspraak.

www.bibliotheekdekempen.nl

De Afhaalbieb: 
nu ook 
boekenpakketten
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VOOR AL UW:
ERFVERHARDINGEN EN SIERBESTRATINGEN

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

TEVENS LEVERING VAN ALLE BESTRATINGSMATERIALEN

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

KEMPEN - Personen en instellingen in 
de Kempen die zich inzetten voor jon-
geren kunnen zich aanmelden voor de 
Zilveren Rank. Deze jaarlijkse stimule-
ringsprijs van de Stichting Kiemkracht 
bestaat uit een zilveren beeldje en een 
geldbedrag van € 5.000,-. Daarnaast 
reikt de stichting elk jaar één of meer 
stimuleringsprijzen van € 1.000,- uit. 
Kandidaten kunnen zich aanmelden. 
Een jury beoordeelt de inzendingen en 
op 8 oktober worden de prijzen bekend-
gemaakt.

Komend najaar wordt de Zilveren Rank voor 
de negende keer uitgereikt. Het evenement 
heeft inmiddels regionale bekendheid ge-
kregen. Jongerenorganisaties weten dat in 
de toegekende prijzen kansen liggen om 
hun activiteiten te verbreden of te verdie-
pen. Ze moeten zich dan wel aanmelden. 

Dat kan tot 1 juli via het aanmeldformulier 
op de website: www.stichtingkiemkracht.nl

Kandidaten die zich melden moeten activi-
teiten ontwikkelen voor kinderen/jongeren 
uit de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel 
of Reusel-De Mierden. Wat voor activitei-
ten dit zijn, speelt daarbij in beginsel geen 
rol. Het kan van alles zijn: cultuur en sport, 
onderwijs en arbeidsmarkt, natuur en mili-
eu of wetenschap en techniek.

Met haar jaarlijkse  ‘prijzenregen’ heeft de 
Stichting Kiemkracht in de voorbije jaren 
al tientallen Kempische jongerenorganisa-
tie in het zadel geholpen. We noemen er 
enkele: Scoolsport (Bladel), De Bende van 
Riethoven, Click Sport Piramide (Bladel), 
Nacht voor Oranje (Lage Mierde), De Bla-
zersklas (Eersel), stichting Bij Ons (Reusel), 
Jonge Mantelzorgers (Eersel), Pelgrimeren 
voor de jeugd (Vessem), De Kempen Spe-
cials (Eersel), het Bakkerijmuseum (Luy-
ksgestel), Stichting Speelbos (Bladel) en 
heemkundegroep Pladella Villa (Bladel). 

www.stichtingkiemkracht.nl

Inschrijving Zilveren Rank van start
Tot 1 juli kunnen kandidaten worden voorgedragen

Winnaar van de Zilveren Rank 2020. (Foto: Jean Pierre Reijnen)

IN DE KEMPEN

Voel jij je wel eens eenzaam of maak 
je je zorgen over iemand die eenzaam 
is? Weet je dat beweging helpt bij een-
zaamheid en depressieve gevoelens? 

Ook kun je achteruitgang in lichamelijk 
en cognitief functioneren vertragen door 
te bewegen. 

In de online informatieavond met als thema 
‘Eenzaamheid en bewegen’ krijg je infor-
matie over wat er mogelijk is op het ge-
bied van sociale activiteiten en beweging 
in onze gemeente. Tijdens de coronatijd, 
maar ook in de toekomst!

Heb je een idee of een vraag? Dan kun je 
die bij aanmelding alvast doorgeven. Op 
basis daarvan wordt de avond op maat in-
gevuld. Ook tijdens de avond is er voldoen-
de ruimte voor vragen. 

Aanmelden
De lezing is op dinsdag 12 april, van 19.30 
tot 20.30 uur, en is gratis bij te wonen. Via 
de agenda op www.bibliotheekdekempen.
nl kun je je aanmelden. Op de dag van 
de bijeenkomst ontvang je de link en een 
handleiding voor Zoom. Ben je nog niet be-
kend met online bijeenkomsten? Volg dan 
digihulp van Bibliotheek de Kempen of bel 
met 085-7733210 voor uitleg van één van 
onze medewerkers.

Zorgen voor en 
zorgen over 
iemand met dementie
Dinsdag 12 april gratis online informatieavond

In week 14 start Akse Media met het 
actualiseren van de adressen voor de 
gemeentegids.

Het kan dus zo zijn dat u een e-mail krijgt 

van Akse Media. Zij vragen daarin om uw 
gegevens te controleren en eventueel aan te 
passen. Dat kan met een unieke persoonlij-
ke code. Als Akse Media geen e-mailadres 
van u heeft, krijgt u een telefoontje.

Nog geen plekje in de gemeentegids?
Staat uw organisatie of vereniging nog 
niet in de gemeentegids? Dan kunt u zich 
aanmelden via redactie@aksemedia.nl met 
als onderwerp: Gemeentegids Reusel-De 
Mierden. Let op: wijzigen of aanmelden 
kan tot 7 mei 2021!

Nieuwe gemeentegids!
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BLOEIEN • BLOEMBOLLEN • BLOESEM • HYACINT • KALFJES 
KNOPPEN • KROKUSSEN • LAMMETJES • LENTEBRIES 

SEIZOENEN • TREKVOGELS • TULPEN • VOORJAAR
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woordzoekerfabriek.nl - maak je eigen woordzoeker

Oplossing
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Prijsvraag
Heb je de woordzoeker opgelost? 

Vul de overgebleven letters bij ‘Oplossing’ in. 
Het antwoord kun je tot 6 april insturen via www.pc55.nl.
Onder de juiste inzendingen  ver loten wij een PC55-pakket 
bestaande uit een handdoek, bidon en heuptasje!

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

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

Op 9 april wordt ‘Oliver Twist’ uitgezonden op KempenTV. 

De hele dag door zal het toneelstuk, dat in samenwerking met 
Zanggroep New Generation uit Bergeijk opgevoerd werd in 2012, 

te zien zijn. De regie was in handen van Rita Scheelen.
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MM&&R Securo BladelR Securo Bladel

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

het voorjaarhet voorjaar..
 

Bel Bel  06-1449514106-14495141

ONDERHOUD ONDERHOUD 

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Meeltjes

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

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

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

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

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

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.

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

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.

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

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

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

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.

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.

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.

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

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

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.

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

Keltum zilveren bestekset, 12-persoons. 
€ 200,-. Tel. 013-5092797.

Chinees theeservies, eierporselein, 
12-persoons. Pr.n.o.t.k. Tel. 013-5092797.

Zwaar gietijzeren onderstel voor tuintafel,
€ 10,-. Tel. 0497-643599.

Eetkamertafel, 100 x 200. Tel. 06-19915157.

Nieuwe leren herenjas, kleine maat: 52 XL, 
niet gedragen. € 45,-. Tel. 06-10159504.

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

2 lichteiken 1-pers. bedden, eventueel met 
goede matrassen, nieuwe dekbedden en 
kussens. Tel. 06-13172510. 

Eiken tafel met 4 stoelen. Tel. 06-13172510.

Winterbanden op stalen velgen voor Opel 
Meriva. T.e.a.b. Tel. 06-21425413.

Hondenren, gegalvaniseerd, met hok, i.g.st. 
€ 600,-. Tel. 013-5096119.

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

Knipping kunststof kozijn, 280x182, incl. draai/
kiepraam, HR++. € 100,-. Tel. 06-19870285.

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

GEVONDEN: Sleutel (JMA) met codelabel  
T82 en 4 andere cijfers. Welke? Op de markt 
in Hapert, nabij frietzaak. 
Tel. 06-19915157.

GEVONDEN: Titanium Lindberg bril, zwart 
montuur, omg. Hoevenhei-Pikoreistraat in 
Reusel. Tel. 013-8446919.

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

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.

GEZOCHT: Tuinman voor kleine 
tuinonderhoud in Reusel. Tel. 06-12399906.

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

Biedt zich aan: kinderoppas van 16 jaar, omg. 
Reusel dorp. Beschikbaar in de weekenden. 
Contact via SMS/WhatsApp: 06-15572303.

Te huur ruimte voor 
inboedelopslag
Tel. 06-30494304.

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

Te huur appartement
In Lage Mierde, opp. ong. 130 m2.
Voor inlichtingen: 06-42156974.

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

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.

GRATIS AF TE HALEN: Zwerfkeien voor in de 
tuin of bij de vijver. Tel. 06-51661801.

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: (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.

GEVRAAGD: Lieve poes die reeds zindelijk is. 
Tel. 06-23230767.

 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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Een leuke uitdaging!
Wij hebben weer een aantal doolhoven om op te lossen zodat je je niet hoeft 

te vervelen. Elk doolhof kent kronkelende, draaiende, slingerende paadjes 
die je soms vals naar doodlopende steegjes brengen. 

Laat je jezelf naar de verkeerde kant leiden of teken jij zonder oponthoud 
een duidelijke lijn van start naar fi nish?

DOOLHOF
krakers

Challenging Mazes by KrazyDad, Book 1 Maze #16

© 2010 KrazyDad.comNeed the answer? http://krazydad.com/mazes/answers
KRAZYDAD.COM/PUZZLES

Toch wel een uitdaging

Intermediate Mazes by KrazyDad, Book 1 Maze #15

© 2010 KrazyDad.comNeed the answer? http://krazydad.com/mazes/answers
KRAZYDAD.COM/PUZZLES

Gemiddeld

Easy Mazes by KrazyDad, Book 1 Maze #15

© 2010 KrazyDad.comNeed the answer? http://krazydad.com/mazes/answers
KRAZYDAD.COM/PUZZLES

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Petrusklepel
‘Nog even volhouden’. Zo klinkt het in de 
media. Nog even volhouden en dan kun-
nen we weer doen wat we willen. We gaan 
het zien. Ik denk dat het verstandig is om 
er rekening mee te houden dat we een le-
ven lang moeten volhouden, ook los van 
corona. Is het één voorbij, dan komt er wel 
iets anders. Het idee dat het leven leuk is 
of leuk moet zijn, is te mager om een mens 
vervulling te geven. Het spoort niet met 
onze ervaring. We zijn ergens toe op aar-
de. Een levensvisie die het lijden wegduwt, 
stelt vroeg of laat teleur. Het christelijk ge-
loof verheerlijkt het lijden niet, maar ziet 
er wel de hand van God in. Niet op louter 
rationele gronden maar vooral door het 
voorbeeld van Jezus. Zijn lijden en sterven 
brachten ons de verlossing. Daarom kun-
nen wij altijd zeggen, wat de actualiteit ook 
biedt: zalig Pasen! Tot slot nog een woord 
van emerituspastoor Van Vroonhoven. Hij 
zorgde vroeger voor een bijbeltoelichting 
op de parochiepagina in PC55.

Emerituspastoor Van Vroonhoven: 
“Beste mensen, meer dan 43 jaar heb ik in 
de Hapertse gemeenschap gelukkig mogen 
leven en dienstbaar kunnen zijn. Ik koester 
veel mooie en dankbare herinneringen aan 
die vele jaren. Gewijzigde omstandigheden 
maken het niet mogelijk om in Hapert mijn 
levensavond te voltooien, zoals ik had ver-
wacht en gehoopt. Door mijn conditie ben ik 
aangewezen op huisvesting met doorlopen-
de zorg. Dank voor alle vriendschap, mede-
werking en ondersteuning. Met Gods zegen 
ga het u allen goed. En: wees welkom!”

Pastoor Schilder

Paaswake
Zaterdag 3 april
08.30 uur: Bladel, Kerk  Lauden
20.30-21.45 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ 
Banden

Hoogfeest van Pasen
Zondag 4 april
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
09 30 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

2e Paasdag
Maandag 5 april
09.30 uur: Netersel, Kerk
- Petrus Josephus van den Hout, 
  zijn echtgenote, kinderen en 
  kleinkinderen
- Cornelis en Cato Waalen 
  (nms. kinderen, klein- en 
  achterkleinkinderen)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden

Dinsdag 6 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 7 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk
                 Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 8 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vrijdag 9 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Bert en Paula Coppens-Esser,
  kinderen Jan, Anny, Pierre en Willie

Zaterdag 10 april
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, Gebedsdienst

Beloken Pasen
Zondag 11 april
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 10 en 11 april)
Bladel zaterdag:
- Voor de medewerkers en kinderen 
  van de scholen in Bladel

Bladel zondag:
- Overleden ouders Jan en 
  Sien de Beijer-Manders (f)
- Toon en Miet Fabrie-Meulenbroeks
- Antoon van Rooij en Cato van Rooij-
  Antonisse, schoondochters Ria en 
  Jeanne, broers Frans en Peter
- Piet Schellekens, Alexander Derksen en 
  Elisabeth Derksen-Gerritsen en overleden 
  kinderen Gerrit, Koosje en Doortje 
  (nms. Yvonne en Karin)
- Overleden ouders Van Hoof-Smetsers

Casteren:
- Voor de medewerkers en kinderen 
  van de school in Casteren

Hapert:
- Dries Lemmens en 
  Petronella Lemmens-Schilders (f)
- Familie Sterke-van Wetten

Hoogeloon:
- Overleden familie Van Antwerpen-
  Timmermans (f)
- Sjef en Lies Beerens-van den Boer (f)
- Jan Mollen en To Mollen-Beerens (f)
- Jan Schoenmakers en 
  Miet Schoenmakers-van Beers (f)
- Uit dankbaarheid

Netersel:
- Voor de medewerkers en kinderen 
  van de school in Netersel

Mededelingen:
-  Kosten van een misintentie is € 11,-. 
-  Wij kunnen alleen voor publicatie zorgen 

als de intentie op tijd is aangeleverd. Houd 
u rekening met een periode van 2,5 week.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

Paaszaterdag
Zaterdag 3 april
19.00 uur: Eucharistieviering, Paaswake
- Peer Kerkhofs en 
  Dora Kerkhofs-van Gompel
- Wim, Michiel, Thera en Mieke van Limpt
- Hein, To en Marianne Kox
- Voor een bijzondere intentie

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 en kinderen Lenie, Ad,
  Piet en Karien
- Diny van de Pol-Cornelis 
  (vw. verjaardag)
- Marij Lauwers-van Lieshout, 
  ouders Lauwers-Joosten en 
  ouders Van Lieshout-Kokken
- Wim Michiels

2e Paasdag
Maandag 5 april
09.30 uur: Eucharistieviering
11.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Jan Verspaandonk

Dinsdag 6 april
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Ad van Gompel
- Will Basemans

- Toon van Limpt, Anna van Limpt-
  Lavrijsen en schoonzoon 
  Johan van der Heijden

Woensdag 7 april
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Lies van Gorp-van Ham

Donderdag 8 april
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Peter van Loon
- Jaargetijde Henk van Loon
- Harrie van Limpt en Christina van Limpt- 
  Lanen en overleden kinderen
- Gerrit Sanders en 
  Miet Sanders-van den Borne
- Gust Roest en Miet Roest-van Limpt

Vrijdag 9 april
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Kees van Limpt en 
  Cor van Limpt-Lemmens

2e Zondag van Pasen 
(Beloken Pasen)
Zaterdag 10 april
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 11 april
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Jacoba Swaanen
- Jo Lavrijsen-van Dommelen
- Jaargetijde Janus Jansen
- Lena Bleijs-van Hoof (nms. KBO)

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 
éénmaal per week naar de Voedselbank. 

-  Wilt u ook tijdens de doordeweekse 
missen uw naam noteren achter in de 
kerk, dit i.v.m. de veiligheid rondom het 
coronavirus, zodat wij u wanneer het 
helaas nodig zou zijn kunnen waarschu-
wen. 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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BLADEL - Stichting Harapan zet zich al 
20 jaar in voor kansarmen in Indonesië. 
De steun aan het rehabilitatiecentrum 
Harapan Jaya, het weeshuis Pius IX op 
Sumatra en het centrum Hidup Baru op 
West-Timor, behoren tot de belangrijk-
ste speerpunten. 

Deze centra worden gerund door de In-
donesische zusters van de Congregatie 
FCJM. Op West-Timor gaat het meest-
al om dubbel gehandicapte kinderen, die 
vaak in onmenswaardige omstandigheden 
thuis woonden. In Harapan Jaya betreft het 
voornamelijk lichamelijk gehandicapten en 
weeshuis Pius IX is een tehuis voor wees-
kinderen en kinderen uit arme gezinnen, 
waarvan de familie niet in staat is ze te on-
derhouden. Als gevolg van de coronapan-
demie is extra hulp heel hard nodig. Er is 
veel minder steun vanuit de directe omge-
ving en de kosten zijn hoger. 

Een belangrijke bron van inkomsten om de 
projecten te kunnen steunen zijn de sta-
tiegeldacties die in diverse supermarkten 
georganiseerd worden. Harapan is daarom 
blij met de medewerking van de Jumbo in 
Bladel. U kunt daar tot 1 mei het tegoed 
van uw statiegeld doneren aan het goede 
doel: gehandicapte en weeskinderen in 
Indonesië. De opbrengst wordt volledig 
bestemd voor genoemde centra. 

https://harapan.dse.nl
www.facebook.com/StichtingHarapan

INFORMATIEF

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

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

5 APRIL

T/M

VRIJDAG 

9 APRIL

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Statiegeldactie Jumbo Bladel 
voor gehandicapte en wees-
kinderen in Indonesië

Koop lokaal:
Geef een Hapertse cadeaubon. 
Te verkrijgen bij de Hapertse winkeliers.
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SHOPPEN IN EERSEL SHOPPEN IN EERSEL 
WEER MOGELIJKWEER MOGELIJK

 ALLES OP GEBIED VAN TRENDY SHOPPEN

Kom gezellig bij ons langs!
Nieuwstraat 40
Eersel
Tel. 0497-513490
www.leveleersel.nl


