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Door Renate Pijnenburg

KEMPEN - Ben je net gestart met  
leuke sportactiviteiten en culturele  
belevenissen, wordt er weer een  
lockdown aangekondigd. Dat gebeurde 
bij Click, het naschoolse aanbod voor 
sport en cultuur voor de basisscholen  
in De Kempen. Maar Beweegteam 
de Kempen gaat niet bij de pakken  
neerzitten en bieden een online  
programma aan. Kun je lekker in 
je eigen tijd sportieve en culturele  
uitdagingen aangaan. Lid van Beweeg-
team de Kempen Ties van Uijtregt  
vertelt er meer over.

Click & Collect
“De tweede periode van Click hebben we 
na twee bijeenkomsten moeten annuleren. 
Jammer maar het is niet anders”, vertelt 
Ties. “De gymlessen op school gaan wel 
door en daarmee proberen we, vanwege 
de veiligheid, zoveel mogelijk naar buiten 
te gaan. Omdat we de jeugd willen blijven 
prikkelen om meer te bewegen en de ver-
binding willen houden met de kinderen, 
hebben we een online programma samen-
gesteld. Het idee kwam van onze collega 
Benthe Schoenmakers die geïnspireerd 
raakte door de term ‘Click & Collect’ voor 
de winkeliers. Wij hebben Click al in onze 
naam en bij ons mag je nu zelf je aanbod 
komen ophalen.”

Sport & cultuur
Voor elke leeftijdscategorie is een eigen 
programma bedacht, een leuke afwisse-
ling van sport en cultuur. “We werken sa-
men met de cultuurcoördinatoren en zo 
is een leuke bingo-kaart ontstaan. Voor 
elke leeftijd zijn er zes activiteiten of uit-
dagingen en de bedoeling is dat die alle 
zes afgestreept worden. Maar niets moet, 
alles mag. Er is geen competitie, geen prij-
zenpot; alleen plezier in sport of cultuur. Ik 
daag bijvoorbeeld de leerlingen van groep 
7 en 8 uit om Strava te installeren op de 
telefoon en alle beweegmomenten te  
registreren. 

lees verder op pagina 3

GRATIS GESPREK 
SCHEIDEN

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

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT

Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

Ontvang nu een 
GRATIS ZONNEBRIL op 

sterkte bij aankoop 
van een nieuwe bril*

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

Kunstgebitten • Reparaties/rebasingen
Implantaatprothese Lid Org. Ned. 

Tandprothetici

De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575

www.kunstgebit.biz

Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

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

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

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

www.verhagenelektroservice.nl
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cultureel aanbod 
voor leerlingen 
basisonderwijs
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zitter: Frank Rooijak-
kers volgt Ger Baken op
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De Zonnebloem: geen 
activiteiten maar gasten 
worden niet vergeten

8
Een stukje strand in 
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De opdrachten zijn aangepast op de leeftijden van de kinderen en bieden genoeg uitdaging voor (groot)ouders of oudere kinderen 
in het gezin om lekker mee te doen. 
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Volop Groenten-, 
Kruidenplanten & 

Zomerbloeiers!

Hulselseweg 11 Openingstijden:
5531PE Bladel ma. t/m do.:  09:00 – 18:00 uur
Tel: 0497-360 215 vrijdag:           09:00 – 20:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl zaterdag: 09:00 – 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl zondag: 12:00 – 17:00 uur

frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 8,00

acties geldig van
09-04 tm 15-04-21

Houten Moestuinbak
120 x 120 x 20 cm 
incl. antiworteldoek
excl. Potgrond en
planten

Alle Dagen Open In  April & Mei

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

Franse Geranium
Zomerbloeier
3,99 per stuk

5,-
5 voor

Roodsteen Pot
Ø 17 cm
1,49 per stuk
Excl. potgrond

Hortensia
Diverse kleuren
Winterhard

8,⁹⁹
3 voor

KOOPJE!

19,⁹⁹
39,99

actie

7,⁹⁹
9,99

actie

t.w.v. 5,00

WIST 
   JE 
 DAT...?

... er in 1995 vreemde ‘graancirkels’ 
op de oceaanbodem werden ontdekt? 

In 2011 bleek dat mannelijke kogelvissen de 
boosdoeners waren. De cirkels zijn om vrouwtjes 
te trekken, die er hun eitjes in kunnen leggen.

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

IN DE KEMPEN

REUSEL-DE MIERDEN - Onze naam, 
Natuur- en (weide) vogelvereniging Reu-
sel-De Mierden, zegt al voldoende. Het 
beschermen van de natuur is onze doel-
stelling. Wij hebben verschillende taken, 
waaronder het beschermen van de 
weidevogels, uilen, erfvogels en het 
monitoren van nestkasten. 

We hebben het onderhoud van het natuur-
pad De Hoevenhei, bij vele beter bekend 
als het rolstoelpad. Langs de Rouwenbogt, 
Raamsloop en Buspad hebben we enkele 
perceeltjes op bruikleen van de gemeen-
te. Die proberen we terug te brengen naar 
een natuurgebiedje, wat al aardig begint te 
lukken. We onderhouden de wandelroutes 
in onze gemeente en de poelen, welke 
verspreid liggen in het buitengebied.

Wel zijn er problemen waar we regelmatig 
tegenaan lopen, zoals: 
-  Het illegaal storten van afval, zelfs pro-

ducten zoals elektrisch apparatuur die 
gratis ingeleverd kunnen worden.

-  Vernielen van slagbomen of palen bij de 
slagbomen uit de grond trekken.

-  Palen die wij hebben gezet ter bescher-
ming van de struiken uit de grond trekken 
of afbreken.

-  Struiken die we pas hebben geplant uit 
de grond trekken.

Bovendien zien we ook regelmatig dat 
mensen illegaal planten en struiken snoei-
en om thuis in de vaas te zetten of voor 
andere doeleinden. Het is jammer dat zo-
iets gebeurt, het is voor ons allemaal extra 
werk wat niet nodig moest zijn. De leden 
van onze vereniging zijn allemaal vrijwil-
ligers die proberen het voor iedereen zo 
mooi mogelijk te houden, zodat we alle-
maal van de natuur kunnen genieten.

Als u meer wilt weten over onze vereniging 
kunt u kijken op:

www.weidevogelvereniging.nl

Beschermen van de natuur

Wil je adviseren over welke lokale initia-
tieven een fi nanciële stimulans krijgen? 
Weet je wat er speelt in onze gemeente? 
Kijk je graag over de grens van je eigen 
dorp en weet je wat een nieuw initiatief 
op de lange termijn succesvol maakt? 
Dan zijn we op zoek naar jou! 

Adviescommissie Subsidies
De Adviescommissie Subsidies bestaat op 
dit moment uit vijf leden, waarvan één voor-
zitter. De leden worden door het college be-
noemd. Zij behoren niet tot het gemeentelijk 
bestuur, maar zijn betrokken inwoners en 
onafhankelijk. Zij brengen advies uit aan het 
college over aanvragen voor aanjaagsubsi-
die. De Adviescommissie Subsidies verga-
dert tussen de twee en vier keer per jaar. De 
ingekomen subsidie-aanvragen worden dan 
besproken en waar nodig gaan zij in overleg 
met de aanvrager. De leden zitten vier jaar in 
de commissie en treden daarna af. Daarom 
zijn we nu op zoek naar twee nieuwe leden!

Aanjaagsubsidie
Het doel van de aanjaagsubsidie is het ge-
ven van een fi nancieel zetje aan projecten 
en vernieuwingen die een maatschappelij-
ke bijdrage leveren binnen de gemeente. 
Daarbij moet je denken aan culturele, spor-
tieve of sociale initiatieven, maar ook het 
bevorderen van natuur en welzijn.

Wat zoeken we?
We zijn op zoek naar personen die met 
beide benen in de samenleving staan en 
weten wat er lokaal speelt. Je kunt goed 
luisteren en samenwerken met anderen. Je 
gaat onafhankelijk en zorgvuldig te werk. 

Om die onafhankelijkheid te waarborgen, 
zijn medewerkers van de gemeente en per-
sonen met een lokale politieke functie uit-
gesloten. De commissie moet alle kernen 
vertegenwoordigen. Bij het kiezen van de 
nieuwe leden kan advies worden gevraagd 
van de huidige leden.

Geïnteresseerd?
Stuur vóór 23 april een email naar Tessa 
Waale via t.waale@reuseldemierden.nl met 
een korte motivatie. 

Heb je vragen over de functie? Deze kun je 
aan haar stellen via e-mail of 088-4970168.

Gezocht: nieuwe leden Adviescommissie Subsidies



3 9 april 2021

Ik kan zien wat zij doen en zij kunnen 
mij zien. Daar krijg je leuke reacties op. 
‘Meester, heb jij echt de halve marathon 
gelopen, da’s ver hoor!’ zei laatst een leer-
ling tegen me. Dat het ver was had ik zelf 
al ervaren maar het is leuk om van elkaar 
te zien wat we doen. Ik kan leerlingen heel 
direct een compliment maken als ze ge-
sport hebben en dat motiveert weer.”

Jong & oud
De opdrachten zijn aangepast op de 
leeftijden van de kinderen maar bieden 
genoeg uitdaging voor (groot)ouders of 
oudere kinderen in het gezin om lekker 
mee te doen. Ties: “Je kunt de opdrach-
ten natuurlijk uitbreiden en zo moeilijk of 
makkelijk maken als je wilt. Het zijn geen 
bewegingslessen waar je een uur aan mee 
moet doen. We leggen kort iets uit en no-
digen de kinderen uit om er hun eigen in-
vulling aan te geven. Lekker in hun eigen 
tijd, met vriendjes of alleen, dat mogen ze 
zelf weten.”

YouTube & TikTok
Beweegteam de Kempen heeft al ervaring 
opgedaan met een online aanbod. Ties: 
“Tijdens de eerste lockdown hebben we 
fi lmpjes opgenomen met oefeningen, ter 

vervanging van de gymlessen. Gelukkig 
gaan die lessen nu wel door maar ze zijn 
nog altijd te zien op ons YouTube-kanaal. 
Ook op TikTok zijn we actief en laten we 
korte, soms grappige fi lmpjes zien waarin 
leden van het beweegteam laten zien hoe 
fi jn bewegen is. Het leukst is als onze leer-
lingen erop reageren, als ze ons tijdens de 
gymles laten weten dat ze het gezien heb-
ben. Wat ons betreft is niets doen geen 
optie, zowel op sportief als op cultureel 
gebied. Sport is zowel inspanning als ont-
spanning en erg nodig in deze tijd. Zeker 
wanneer de kinderen alleen thuisonder-
wijs krijgen en niet naar school mogen.”

Live & online
Of er een Click periode 4 komt dit school-
jaar is onzeker. “Als het aan ons ligt, gaat 
het door”, meldt Ties. “Het is afhankelijk 
van de maatregelen en het virus. Het pro-
gramma konden we van periode 3 door-
schuiven naar periode 4, dus we kunnen 
heel snel schakelen. We zien hoe kinde-
ren elke keer weer genieten van de spor-
tactiviteiten en de culturele belevenissen 
maar veiligheid staat voorop. We kijken 
elke keer met de nodige spanning naar de 
persconferenties en passen daar ons aan-
bod op aan. Meer kunnen we niet doen 
op het moment. Aan de reacties van de 
kinderen op school te merken, vallen onze 
inspanningen in de smaak.” 

Benieuwd geworden naar het aanbod van 
Click? Ga dan naar de website www.click-
dekempen.nl en ga naar Click & Collect. 
Kost niets en levert veel plezier op. 
Het programma blijft de komende tijd nog 
online staan. 

Meer bewegen? Abonneer je dan op het 
YouTube kanaal van Beweegteam de 
Kempen en doe mee met de gymmeesters 
en -juff en. Op TikTok vind je de fi lmpjes 
ook via Beweegteam de Kempen. Mis-
schien kun je vrienden of familie uitdagen 
om een challenge met je aan te gaan.

www.clickdekempen.nl

CLICK & COLLECT

vervolg van pagina 1

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:

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

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

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 15,-

TREK?
ZO

BESTELD
BESTEL ONLINE

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

Bij de eerste online order
Voucher: TREK10

KORTING
10% Bij de eerste online order

Voucher: TREK10
Niet geldig in combinatie

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

ordering website
powered by Polygon b.v.
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www.bamboo-inn.nl            Tel. 0497 - 38 44 19

Straatman Mode sluit 
na 61 jaar de deuren

Familiebedrijf stopt. 
Opheffi ngsuitverkoop start vandaag

“Je kunt de wind niet veranderen, wel de stand der zeilen.”

Straatman Mode in Hapert. Een begrip in de 
Kempen. Vernieuwing, veelzijdige collecties, 
hoge servicegraad. Kortom, 61 jaar 
Brabantse gemoedelijkheid, waar 
klanten zich gekend en op hun gemak 
voelen. Aan twee generaties mode, 
en een derde in de startblokken, 
komt helaas een einde.

Als Henk en Gerrie Straatman in 1960 
hun winkel starten in Hapert, in alle 
eenvoud, kunnen ze niet bevroeden hoe 
zeer hun bedrijf jaren later een stempel zal drukken op de regio en zo een voorbeeld 
is voor vele ondernemers. De structurele groei in de tientallen jaren die volgen, is de 
resultante van keihard werken, eerlijkheid naar je zakenpartner en vasthouden aan 
een altijd vernieuwende modevisie, waarbij haar klanten altijd centraal staan. Pure 
ondernemers in hart en ziel! Die mentaliteit wordt in 2000 met succes doorgegeven 
aan de tweede generatie, waarbij de oprichters altijd actief betrokken blijven bij hun 
levenswerk.

Het behoeft geen betoog dat 61 jaar ondernemerschap gepaard gaat met vallen en 
opstaan door onverwachte economische ontwikkelingen en tegenslagen, die vaak 
buiten je macht vallen. Daarnaast spelen persoonlijke tegenslagen binnen de familie 
een meer dan wezenlijke rol. Het vermogen je als bedrijf dan steeds opnieuw te 
kunnen aanpassen, is essentieel. Het motto “Je kunt de wind niet veranderen, maar 
wel de stand der zeilen”, is vaak gehanteerd binnen het bedrijf. 

Maar hier zitten grenzen aan. De coronacrisis is een economische en persoonlijke 
achtbaan waarin Nederland zich al ruim een jaar bevindt. Familiebedrijven, van ouds-
her gebaseerd op sociale cohesie en sociaal contact, worden disproportioneel hard 
onderuitgehaald. Het zogenaamde ‘nieuwe normaal’ belichaamt het onpersoonlijk, 
koude winkelen; een benadering die in totale tegenspraak is met de jarenlange visie 
en DNA van het familiebedrijf. 

Om deze crisis het hoofd te bieden zijn nieuwe investeringen nodig. Straatman Mode 
heeft zich, met het oog op de toekomst, de vraag gesteld of dit risico, zowel zakelijk 
als persoonlijk, verantwoord is. Deze afweging heeft geleid tot de beslissing om te 
stoppen en valt, hoe cynisch ook, samen met het overlijden van de vader en patriarch 
van de familie enige weken geleden. 

De opheffi  ngsuitverkoop, zoals vandaag gestart, zal het laatste traject zijn van het 
bedrijf Straatman Mode zoals het zich altijd heeft willen laten gelden naar haar 
klanten. Het geeft ook gelegenheid om persoonlijk de klanten te danken voor hun 
winkeltrouw in de afgelopen jaren, soms zelfs vanaf het eerste uur. Veel dank daar-
voor. 

Opheffi ngsuitverkoop
Binnen de coronamaatregelen, dus op afspraak, zal Straatman Mode de komende 
weken met volle toewijding en klantvriendelijkheid haar collectie (tegen hoge 
kortingen) nog één keer aan haar klanten presenteren. 

En dan zal het zeil defi nitief gestreken worden.

Opheffi ngsuitverkoop start vandaag

“Je kunt de wind niet veranderen, wel de stand der zeilen.”

Straatman Mode in Hapert. Een begrip in de 
Kempen. Vernieuwing, veelzijdige collecties, 

klanten zich gekend en op hun gemak 
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Openingstijden
Ma t/m Wo 13.00 - 17.00 uur
Do  t/m Vr  09.00 - 17.00 uur
Za  09.00 - 16.00 uur

Verkoop voorjaarsviolen

www.vandommelenbloemen.nl

Verkoop voorjaarsviolen
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ONDERNEMEND

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Na zes jaar komt er nood-
gedwongen een eind aan het voorzit-
terschap van Ger Baken bij OBGB. Hij 
wordt opgevolgd door Frank Rooijak-
kers, met goedkeuring van de bijna 
driehonderd leden. Samen zitten ze aan 
tafel om over de kracht van de onderne-
mersvereniging te praten, over netwer-
ken, samenwerking en de interesse in 
elkaars bedrijven. Dat is namelijk waar-
om OBGB is opgericht.

Voorzittershamer
Het is niet geheel vrijwillig dat Ger de voor-
zittershamer overgedragen heeft. “Natuur-
lijk wel mijn eigen keuze”, verduidelijkt hij. 
“Bij mij is een oogziekte vastgesteld die in 
het uiterste geval tot blindheid kan leiden. 
Ik zie steeds minder en kan me daardoor 
moeilijker concentreren. Vooral lezen wordt 
lastiger. Als voorzitter moet je nogal wat 
stukken doornemen en dat lukt gewoon 
niet meer. Dan moet je conclusies trek-
ken en één daarvan is dat ik niet meer de 
voorzitter kan zijn die ik wil zijn. In Frank 
hebben we een goede opvolger gevonden 
en daarom laat ik de zaken met een gerust 
hart achter. Ik ben altijd nog beschikbaar 
voor advies en overleg.”

Kennis en ervaring
Ger is een zeer betrokken voorzitter ge-
weest sinds 2014. “Het paste bij me”, zegt 
hij daarover. “Ik heb in mijn werkzame le-
ven veel contacten opgedaan in de wereld 
van de ondernemers; ik werkte jarenlang bij 
een bank in verschillende functies. Eén van 
de mooiste was een functie in het ‘bijzon-
der beheer’ waar je bedrijven die op om-
vallen staan, helpt en begeleidt. Dan leer 
je ondernemers pas echt goed kennen en 
bouw je snel een band op. Ik vond het altijd 
heerlijk om te sparren met ondernemers, te 
achterhalen waarom ze ondernemer zijn 
geworden en waar hun kracht ligt. Dat in-
teresseert me nog altijd en die interesse in 

de ondernemer staat voor mij centraal bij 
OBGB. We kijken in elkaars keuken, ver-
sterken elkaar waar mogelijk en leren van 
elkaar.”

Succesverhalen
Ger lepelt een paar succesverhalen op 
waar OBGB zich sterk in heeft gemaakt. 
“Het komt heel veel neer op het netwer-
ken, elkaar beter te leren kennen. We zit-
ten allemaal op de bedrijventerreinen maar 
wie weet er nou wat er precies achter de 
voordeur wordt gedaan? OBGB organi-
seert – of moet ik vanwege corona zeggen: 
organiseerde – bedrijfsbezoeken waarbij 
een rondleiding door het gastbedrijf cen-
traal stond. Ook de ontbijtsessies waren 
een mooie manier om elkaar als onderne-
mer beter te leren kennen. Deskundigheid 
werd gedeeld, ervaringen besproken en 
presentaties gehouden. Het waren altijd 
heel inspirerende bijeenkomsten en we 
hopen maar dat die snel weer opgepakt 
kunnen worden.” Voor alle bijeenkomsten 
van OBGB geldt dat er na het officiële ge-
deelte, altijd de mogelijkheid was om na te 
borrelen en de onderlinge contacten te ver-
stevigen. “Dat informele gedeelte is net zo 
waardevol als het zakelijk contact”, vindt 
Ger.

Jonge ondernemers
Frank is advocaat en partner bij Bergjeths 
advocaten en een aantal jaren betrokken 
bij OBGB. “In eerste instantie bezocht ik 
de bijeenkomsten van de Young Entrepre-
neurs, de jonge ondernemers. Hoewel die 
opkomst in het begin wat tegenviel. Het 
leek erop dat jongeren zich vooral wilden 
richten op het ondernemen en het belang 
van netwerken nog niet helemaal ontdekt 
hadden. Prima natuurlijk maar ik weet dat 
het heel goed samen kan en dat je elkaar 
nodig hebt. Er zijn jonge ondernemers ge-
noeg en dat is belangrijk voor het voortbe-
staan van de bedrijventerreinen en dus de 
werkgelegenheid in de regio.” Frank denkt 
dat hij vanwege de noodzaak enige verjon-
ging in het bestuur van OBGB te krijgen, 
gevraagd is als voorzitter. “Er zouden best 
nog een paar jongere ondernemers in het 
bestuur mogen, zodat we écht een goede 
afspiegeling worden van de ondernemers-
wereld in de gemeente Bladel.”

Inspiratie 
Ger kan nog wel even doorgaan met de 
succesverhalen van OBGB. “Er zijn zoveel 
mooie projecten. Neem het Vrouwennet-

werk dat altijd druk bezocht werd. Leuke 
thema’s en een mooie manier voor onder-
nemende vrouwen om elkaar te ontmoe-
ten. Ook het Ondernemerscafé dat in oor-
sprong geïnitieerd is door burgemeester 
Swachten is een waardevolle toevoeging 
voor het netwerk van ondernemers. Altijd 
lukte het de organisatie – naast de gemeen-
te en OBGB waren ook ZLTO, Bladel Cen-
trum en Land van de Zaligheden vertegen-
woordigd – om inspirerende sprekers uit te 
nodigen en voor aansprekende thema’s te 
kiezen.” Zeker niet onvermeld mag volgens 
Ger blijven het grote succes van Inkoopsa-
menwerking de Kempen (ISK). “Daarin zie 
je pas hoe sterk je wordt als je je verenigt; 
door de grote aantallen is interessante kor-
ting te bedingen op zaken als energie, afval 
en kantoorartikelen maar bijvoorbeeld ook 
op de aanleg van glasvezel.”

Parkmanagement
Het werk van OBGB is niet voor iedereen 
zichtbaar maar dat er hard gewerkt wordt 
is een feit. Frank: “Het parkmanagement 
is een enthousiaste club mensen die het 

belang van de ondernemers hoog houdt. 
Zo is OBGB een serieuze gesprekspartner 
voor de gemeente en andere belangenor-
ganisaties. We schuwen de samenwerking  
- bijvoorbeeld met Het Kempisch Onderne-
mers Platform (’t KOP) of college-onderne-
mersverenigingen - niet en komen op voor 
de belangen van ‘onze’ ondernemers.” 
Ger haakt daar op in: “Er wordt OBGB wel 
eens verweten dat de bestuursleden te 
weinig zakelijke ervaring en kennis zouden 
hebben en dat het bestuur te lang zitting 
zou hebben. Ik ben het niet eens met deze 
verwijten: juist vanuit de eigen ervaring en 
de interesse om te leren van anderen, is 
de zakelijke kennis ruim aanwezig en een 
bestuur dat niet te snel wisselt heeft door-
gaans een bestendiger beleid en betere 
voeling met de vereniging en haar aange-
sloten ondernemers. Ik ben juist heel erg 
blij met de mensen die er zitten en vind het 
daarom extra spijtig dat ik mijn functie neer 
heb moeten leggen. Ik gun Frank net zo’n 
mooie tijd als ik heb gehad en ik heb er  
alle vertrouwen in dat dat goed gaat  
komen.”

Een sterke club die de ondernemers 
in de gemeente Bladel vertegenwoordigt
OBGB wisselt van voorzitter: Frank Rooijakkers volgt Ger Baken op

Ger (r): “Ik heb in mijn werkzame leven veel contacten opgedaan in de wereld van de on-
dernemers; ik werkte jarenlang bij een bank in verschillende functies. Eén van de mooiste 
was een functie in het ‘bijzonder beheer’ waar je bedrijven die op omvallen staan, helpt 
en begeleidt. Dan leer je ondernemers pas echt goed kennen en bouw je snel een band 
op. Ik vond het altijd heerlijk om te sparren met ondernemers, te achterhalen waarom 
ze ondernemer zijn geworden en waar hun kracht ligt.” (Fotografie: Imca van de Weem)
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Peuteropvang 
op de boerderij!
Spelen, leren en beleven

BUITENGEWOON
AGRARISCHE KINDEROPVANG
Ganzestraat 27
5527 JA Hapert 
0497 726 930 
info@kinderopvangbuitengewoon.nl

Openingstijden Brengen kan tussen 8.45-9.00 uur en ophalen
tussen 12.45 en 13.00 uur. 
Een rondleiding aanvragen?  Extra informatie of 
aanmelden?  Kijk op onze website:
 www.kinderopvangbuitengewoon.nl

Vanaf 06 september is het op maandag, dinsdag, 
donderdag en vrijdag mogelijk om uw kind deel te laten 
nemen aan onze peutergroep.

Onder leiding van onze pedagogische professional bereiden 
kinderen zich spelenderwijs voor op de basisschool. 

Peuterwerk is voor alle kinderen in de leeftijd van 2,5 jaar 
tot 4 jaar.

peuterWErk

peuteropvang

JONGEREN

EERSEL - Het Rythovius College is een 
WON-school. Wetenschapsoriëntatie 
Nederland (WON) staat voor een lan-
delijk lerend netwerk van vwo-scholen, 
universiteiten en wetenschappers. Door 
‘onderzoekend leren’ en ‘leren onder-
zoeken’ ontwikkelen WON-leerlingen 
academische vaardigheden en vooral 
een academische houding: nieuwsgie-
righeid, nuance en een kritische kijk op 
de wereld om hen heen. 

Als gevolg van de coronacrisis is het or-
ganiseren van fysieke bijeenkomsten he-
laas niet mogelijk. Om die reden zijn 600 
vwo‘ers en 9 wetenschappers woensdag 
31 maart de hele dag online met elkaar in 
gesprek gegaan om te inspireren en kennis 
uit te wisselen. Tien leerlingen uit 3 gym-
nasium van het Rythovius waren geselec-
teerd om deel te nemen aan dit WON Onli-
ne XXL event!

De dag werd geopend door dagvoorzitter 
Teun Toebes, initiator van de sTeun en toe-
verlaat foundation. Met zijn creatieve ma-
nier van kijken naar mensen en hun omge-
ving draagt hij bij aan de zorg voor mensen 
met dementie en de ontwikkeling van de 
zorg. Vervolgens nam Dr. Barry Fitzgerald 
(TU Eindhoven) via break-out rooms de Ry-
thovianen mee naar de wereld van super-

helden en hun superkrachten. Hij vertelde 
over de wetenschap achter de superkrach-
ten en legde uit hoe wetenschappelijke 
ontwikkelingen in de toekomst kunnen lei-
den tot de opkomst van ‘superkrachten’ in 
de alledaagse werkelijkheid. 

Eén van de ontwikkelingen waarmee hij 
zich bezig houdt, zijn de mogelijkheden 
van robotica. Maar Barry liet de leerlingen 
in opdrachten ook nadenken over de ethi-
sche kant van superkrachten. Zo moesten 
de gymnasiasten een robotsuit ontwerpen 
en zich vervolgens buigen over de ethische 
dilemma’s. 3G leerling Lou-Anne: “We wil-
len gewoon dat de mensen die het Robots-
uit het meeste nodig hebben, het als eer-
ste krijgen.” Rythovius-docent Erwin van 
Dooren heeft de 10 vwo’ers de hele dag 
begeleid: ”Fantastisch om te zien hoe fa-
natiek onze leerlingen met de opdrachten 
aan de slag zijn gegaan. Op het einde van 
de dag mochten de onderzoeksresultaten 
online in het Engels gepitcht worden. Dr. 
Barry Fitzgerald was oprecht enthousiast 
over de innovatieve en energieke inbreng 
van onze leerlingen. Dat was heel tof om 
te zien. Kortom een zeer geslaagde dag.” 

Meer informatie
Meer informatie over WON Online XXL en 
het programma vindt u op: https://www.
wonakademie.nl/won-online-xxl.

Voor meer informatie over de academische 
route op het Rythovius College kunt u con-
tact opnemen met afdelingsleider vwo Bart 
Schoenmakers: bschoenmakers@rythovi-
us.nl

Leerlingen Rythovius College in 
gesprek met wetenschappers

Van 21 tot en met 31 maart was de ac-
tie Run for KiKa Lente Fit. Een team van 
medewerkers van het gemeentehuis 
rende 21 km per persoon. Onze rennen-
de collega’s haalden daarmee € 1.117,- 
aan donaties op voor KiKa!

De teamleden zijn nu fit voor de lente en 
hebben een verschil gemaakt in de strijd 
tegen kinderkanker. Het doel van KiKa: de 
genezing verhogen naar 95%, zodat nog 
meer kinderen met kanker een toekomst 
hebben. 

Peter: “Als teamlid heb ik mijn KiKa-run van 
21 km afgelegd door al onze kernen aan te 
doen. Vanwege de straffe wind was dit een 
welkome afwisseling tussen bebouwing en 
buitengebied. Een volgende keer ben ik ze-
ker weer van de partij. Hopelijk kunnen we 
dan wederom met een team deelnemen en 
gezamenlijk de afstand lopen.” 

Wij zijn trots op onze rennende collega’s!

Wij renden 
voor KiKa!
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De hedendaagse woningbezitter heeft 
een grote voorkeur voor vloerverwar-
ming. Wat ooit begonnen is als een vorm 
van vloerontkoeling is tegenwoordig in 
veel nieuwe woningen de basisverwar-
ming. Die trend valt mooi samen met de 
opkomst van de warmtepomp als ver-
warmingstoestel. Een warmtepomp ge-
bruikt elektriciteit en omgevingswarmte 
en kan een rendement van 400% of 
meer hebben. Een ideale vervanger 
van de aardgasketel. Een warmtepomp 
werkt met lage temperatuur verwarming 
en daar past vloerverwarming heel goed 
bij. Maar wandverwarming ook. 

De opbouw van wandverwarming is ver-
gelijkbaar met de vloer. Slangen in of te-
gen de binnenwanden opgenomen in het 
stucwerk. De grote kracht van warmtewan-
den is de stralingswarmte, die vergelijkbaar 
is met warmte die ervaren wordt als men 
in de zon loopt. Door dat de gehele muur 
verwarmt wordt, straalt deze gelijkmatig 
warmte uit. Stralingswarmte wordt sneller 
als comfortabel ervaren dan verwarming 
door luchtcirculatie. Stralingswarmte en 
lage temperatuur verwarming kunnen de 
basis zijn van een energiezuinig verwar-
mingssysteem. 

Ideaal is om wandverwarming te combine-
ren met vloerverwarming. Dan ontstaat er 
een ruimte waar de warmte(straling) om je 
heen overal aanwezig is maar niet speci-
fi ek voelbaar. Bij renovatie kan de wand-
verwarming een oplossing zijn voor situa-
ties waarin vloerverwarming niet mogelijk 
is. Bijvoorbeeld bij monumentale vloeren 
en verdiepingsvloeren. Wandverwarming 
wordt bij voorkeur aangebracht op de 
binnenzijde van buitengevels. Deze gevel 
moet dan wel goed geïsoleerd zijn zodat 
de warmte niet naar buiten straalt. Wand-
verwarming werkt optimaal wanneer de 
stralingswarmte gebruik kan maken van 
het warmteopslagvermogen van zware 
materialen als baksteen, beton en leem. 
Voor het stucwerk tussen en over de slan-
gen is leemstuc ideaal maar kalkpleister is 
een goed alternatief. Met wand- en vloer-
verwarming is niet alleen de warmte gelijk-
matig om je heen aanwezig; dat kan ook 
de koeling zijn. Een combinatie met een 
warmtepomp is dan wel noodzakelijk. 

Voor informatie over het comfortabel 
en energiezuinig verwarmen en koelen 
van je woning, kun je contact opnemen 
met het EnergieLoket van KempenEnergie 
(energieloket@kempenenergie.nl) of neem 
deel aan een van onze EnergieOnlineWork-
shops.

www.kempenenergie.nl

Wandverwarming
Advies over energieverbruik

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

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

Ook voor

elektrotechniek!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Acquisitie wordt niet op prijs gesteld *

Ik ben opgegroeid als een liefhebber voor 
het onbekende. Zodra ik kon lezen wist 
ik dat ieder boek de sleutel naar een an-
dere wereld was. Van kruistochten in een 
spijkerbroek tot vrienden die een magi-
sche ring in een vulkaan moesten gooien, 
ik dook het liefste ver weg in andere 
werelden. Het is voor mij altijd goede 
ontspanning gebleken; wat is er nu beter 
om het alledaagse even te vergeten dan 
een wereld die compleet anders is? 

Fantasy schetst onbekende werelden, 
slechts begrensd door de verbeeldings-
kracht van haar schepper. Toch schuilt er 
meer achter dan je op het eerste gezicht 
zou denken. Zo toonde Lord of the Rings 
me de kracht van vriendschap en samen-
werking. In dit meesterwerk verwerkte 
auteur Tolkien op bijna therapeutische 
wijze zijn traumatische ervaringen in de 
loopgraven van de Eerste Wereldoorlog. 
Veel van de naamloze ‘vijand’ zie je te-
rug in de legers van Sauron en Saruman; 
meedogenloos en bloeddorstig, maar 
tegelijkertijd niet anders dan hoe zij naar 
jou kijken Immers, niemand gelooft dat 
hijzelf ‘de schurk’ is. 

Game of Thrones en Star Wars voegden 
daaraan het inzicht toe dat gigantische 
gevechten hun oorsprong vaak op po-
litiek niveau hebben, en dat in schim-
mige achterkamers het meeste bloed 
vergoten wordt. In de bovennatuurlijke 
horrorverhalen van H.P. Lovecraft las ik 
hoe weinig wij eigenlijk nog weten van 
de wereld om ons heen, en wat daar nog 
allemaal in schuilt.

Als kunstenaar heb je allerlei middelen 
ter beschikking waarmee je iets kunt 
zeggen over de wereld om je heen – 

fantasy is er daar één van. Een boek of 
fi lm is niet alleen een product van zijn 
‘schepper’, maar net zo goed van de tijd 
waarin het geschapen is. In Lord of the 
Rings kun je net zo goed maatschappe-
lijke thema’s ontwaren als in Dylan’s Hur-
ricane. Fantasy, in welke vorm dan ook, 
is net zo goed een middel om iets over 
jouw  omgeving of ervaringen te zeggen. 

Wat ook wel eens gebeurt is dat fi ctie in-
eens werkelijkheid wordt. Neem nu The 
Simpsons. In deze cartoon zijn door de 
jaren heen zaken geschetst die op dat 
moment nog slechts verzinsels waren – 
van Trump als president tot een wereld-
wijde pandemie. Is een vliegende draak 
dan wel zo gek? Het bestaan van draken 
is net zo min bewezen als het hiernamaals 
– toch komen daarvoor (pre-corona) 
wekelijks mensen bijeen in speciaal 
daarvoor opgerichte gebouwen. Onder-
tussen worden onze televisiekanalen be-
smeurd met het zogeheten realisme van 
Temptation Island, Big Brother en andere 
hapklare programma’s. Geef mij dan 
maar imposante draken of epische 
ruimtegevechten; die pretenderen 
tenminste niet dat ze ‘echt’ zijn. 

Toen ik op een willekeurige avond een 
serie aanzette met een combinatie van 
zwaarden, magie, draken en andere 
niet-menselijke rassen, bemerkte mijn 
vriendin dat het wel heel veel ‘fanta’ was. 
Als ik kijk naar de wereld anno nu, dan is 
het niet eens zo gek om af en toe eens 
weg te vluchten in een wereld die juist ver 
van ons af staat. Doe mij maar wat fanta.

Fanta

Pirke

column

Flickr LinkedIn MySpace Tumbler

Blogger

Chrome Email

Ebay Google Gmail

MSN

Picasa

Skype RSS WordPress

Vimeo

YahooTwitterTwitter YouTube YouTube facebook 2

Flickr LinkedIn MySpace Tumbler

Blogger

Chrome Email

Ebay Google Gmail

MSN

Picasa

Skype RSS WordPress

Vimeo

YahooTwitterTwitter YouTube YouTube facebook 2

Flickr LinkedIn MySpace Tumbler

Blogger

Chrome Email

Ebay Google Gmail

MSN

Picasa

Skype RSS WordPress

Vimeo

YahooTwitterTwitter YouTube YouTube facebook 2

Flickr LinkedIn MySpace Tumbler

Blogger

Chrome Email

Ebay Google Gmail

MSN

Picasa

Skype RSS WordPress

Vimeo

YahooTwitterTwitter YouTube YouTube facebook 2

Flickr LinkedIn MySpace Tumbler

Blogger

Chrome Email

Ebay Google Gmail

MSN

Picasa

Skype RSS WordPress

Vimeo

YahooTwitterTwitter YouTube YouTube facebook 2

IN DE KEMPEN

REGIO - Van 28 
juni t/m 3 juli 
2021 vindt de 
landelijke huis-
aan-huis col-
lecte van het 
Nationaal MS 

Fonds plaats. We zijn hard op zoek naar 
collectanten in Bladel, Casteren, Hapert, 
Hoogeloon en Netersel. Help jij ons in 
de strijd tegen de zenuwslopende ziekte 
multiple sclerose (MS)?

Word collectant!
We zijn op zoek naar collectanten! Collec-
tanten kunnen ervoor kiezen om huis-aan-
huis of thuis vanaf de bank te collecteren. 
De opbrengst van de landelijke collec-
teweek is van essentieel belang voor de 
25.000 mensen met MS in Nederland, die 
iedere dag met een ziekte moeten leven die 
hun zenuwen letterlijk sloopt. Onderzoek 
naar MS en onze strijd tegen MS moet 
daarom doorgaan. Collecteren kost maar 
twee uurtjes tijd per jaar en het is nog leuk 
ook!

Ziekte van het centrale zenuwstelsel
MS is een ziekte van het centrale zenuwstel-
sel. Doordat er iets mis is in het afweersys-
teem, wordt de laag om de zenuwen aan-
gevallen en beschadigd. Hierdoor komen 
signalen van en naar de hersenen niet (goed) 
door, waardoor verlammings- en uitvalsver-
schijnselen optreden. In Nederland hebben 
25.000 mensen MS en elk jaar komen hier 
zo’n 1000 mensen bij. De eerste sympto-
men treden meestal op tussen het 20e en 
40e levensjaar. Dat maakt MS de meest in-
validerende ziekte onder jonge mensen.

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Onder-
zoekers weten niet hoe MS ontstaat en hoe 
de ziekte te genezen is. Onderzoek is daar-
om hard nodig. Het Nationaal MS Fonds 
besteedt de opbrengst uit de MS Collecte-
week onder andere aan wetenschappelijk 
onderzoek naar betere behandelingen en 
een betere kwaliteit van leven voor mensen 
met MS. Meer informatie en aanmelden: 

www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Collectanten gezocht!
Van 28 juni t/m 3 juli 2021 MS collecteweek
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‘Alle ruimte voor troost’ raakt precies waar wij voor staan: het ontzorgen van 
nabestaanden in de moeilijke dagen na het overlijden van een dierbare. Om nog 
meer ruimte voor troost te bieden aan de nabestaanden zoeken wij voor ons kleine 
team een 

algemeen medewerker m/v
(nulurencontract)

Functie:
-  Het bedienen van de audio- en visuele systemen tijdens de auladiensten in ons 

uitvaartcentrum
-  Het ondersteunen van de collega’s tijdens het voorbereiden en uitvoeren van 

koffi etafels en afscheidsdiensten

In de toekomst:
-  Alle voorkomende werkzaamheden in het uitvaartcentrum zoals het verzorgen 

van overledenen en begeleiden van rouwbezoeken
- Alle voorkomende schoonmaakwerkzaamheden in het uitvaartcentrum
- Het assisteren van de uitvaartverzorgers tijdens afscheidsdiensten
- Uitbreiding van de uren naar een meer vast karakter

Wie zoeken wij?
-  Ervaring in de horeca en ook werkzaam (geweest) als verpleegkundige is een pré
- Affi niteit met computers en audio- en visuele apparatuur
- Bereid om ook ’s avonds en in het weekend te werken op oproepbasis
- Zowel zelfstandig als in teamverband kunnen werken
- Woonachtig in de Kempen
- In bezit van een auto en rijbewijs

Solliciteren?
Uw motivatie met CV kunt u mailen naar vacatures@berkenloonen.nl t.a.v. de heer 
A. van den Berk. Wij ontvangen uw reactie graag uiterlijk op 1 mei aanstaande.

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

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

Als de weers-
omstand ig-
heden het 
toelaten voert 
g e m e e n t e 
Eersel samen 
met aanne-
mer KWS 

Infra van 12 tot en met 16 april werk-
zaamheden uit op de Hoogeloonseweg. 
Om de verkeersveiligheid te verbeteren 
komt er, ter hoogte van de toegangsweg 
naar Eurocamping, een verhoogd drem-
pelplateau.

Wegafsluiting
Sinds vorige week is de rijbaan volledig af-
gesloten voor doorgaand verkeer. Kijk voor 
de wegomleiding op bijgevoegde omlei-
dingstekening. Ook de bushalte bij de Eu-
rocamping is sinds vorige week gesloten. 
Let op: fietsers kunnen wel gewoon over 
het fietspad.
 
Hoofdingang Eurocamping dicht
De Eurocamping is bereikbaar via Koe-
bosakkers (Hoogeloon), waar je vervolgens 
via het zandpad aan de Vessemseweg 
(Hoogeloon) bij de receptie uitkomt.

Werkzaamheden Hoogeloonseweg 
(Eurocamping) in Vessem

Als onderdeel van het Regionaal Meet-
net is aan de Mierdseweg in Reusel een 
meetkast geplaatst. Er komt ook een 
meetkast aan de Beekakkersweg in 
Lage Mierde. Met het Regionaal Meetnet 
wordt de luchtkwaliteit in Zuidoost-Bra-
bant gemeten. 

Hoe werkt dat dan?
Ongeveer 50 meetkasten in Zuidoost-Bra-
bant meten de stikstofdioxide en fijnstof 
in de lucht. De meetkasten staan in ste-
delijk gebied, het gebied rond de luchtha-
ven, langs snel- en provinciale wegen en 
het buitengebied met veel veehouderij. De 
data is binnenkort voor iedereen te zien via 
samenmeten.rivm.nl. 

Omdat het Regionaal Meetnet zich nog in 
de opstartfase bevindt, zijn er nu nog geen 
resultaten zichtbaar. Op www.odzob.nl/
meetnet lees je meer informatie over het 
Regionaal Meetnet. 

Meld je aan voor de bijeenkomst
Op 21 april is er van 14.00 tot 16.30 uur een 
informatiebijeenkomst over het Regionaal 
Meetnet in de Kempen. Hierin praten we 
je bij over de huidige stand van zaken en 
vertellen we wat het meetnet betekent voor 
participatie en gezondheid. Je kunt je tot 16 
april aanmelden via meetnet@odzob.nl. 

In de week voor de bijeenkomst ontvang 
je de link en het programma. Op een later 
moment wordt een bijeenkomst georga-
niseerd over de stand van zaken in onze 
gemeente. 

Vragen?
Neem dan contact op met Richard van 
Kroonenburg van VTH (Vergunningen, 
Toezicht en Handhaving) de Kempen via 
r.vankroonenburg@kempengemeenten.nl 
of 088-4970484.

Eerste meetkast lucht-
kwaliteit geplaatst
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Goed om te weten!

Weekblad
gratis & betrokken

ontspannend & kempischWIST 
   JE 
 DAT...?

... het giftigste dier op aarde zo klein is als een 
vingernagel? De irukandji is een piepklein kwalletje dat 
voorkomt in Noord-Australië en het Groot Barrièrerif. 

De kwal heeft zowel giftige tentakels als een giftige klok 
en is nauwelijks zichtbaar in het water. 

Er is nog geen tegengif; de enige behandeling 
is het onderdrukken van de symptomen.

IN AKTIE

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Dat de vrijwilligers al meer 
dan een jaar niet af kunnen spreken met 
hun gasten, betekent niet dat De Zonne-
bloem helemaal niets doet. Ze hebben 
het met tijden zelfs drukker dan ooit en 
de gasten worden écht niet vergeten. 
Mary Zoomers en Mien van Haperen 
vertellen aan PC55 hoe ze hun gasten 
blijven verrassen nu activiteiten tijdelijk 
niet mogelijk zijn.

Klap
Juist bij De Zonnebloem kwam de klap vo-
rig jaar hard aan, dat er geen huisbezoeken 
meer konden plaatsvinden. “Het gebeurt in 
sommige gevallen wel”, legt Mary uit. “De 
meeste koppels van vrijwilliger en gast, 
hebben een jarenlange band opgebouwd. 
In die gevallen hebben we het bij de men-
sen zelf gelegd of de bezoeken door kun-
nen gaan. Eigenlijk is dat heel fijn want de 
mensen die bezocht worden, krijgen door-
gaans niet veel bezoek en zijn blij met elke 
afleiding.” Ook voor de activiteiten geldt 
dat die al een poosje niet meer doorgaan. 
Mien: “We bestonden vorig jaar 35 jaar. 
Niets mee gedaan en we hadden zo’n leuke  
feestdag voorbereid. Heel jammer maar we 
zijn niet de enige die met dit fenomeen te 
maken hebben en we gaan zeker niet bij 
de pakken neerzitten. We hebben gezocht 
naar andere manieren om in contact te  
blijven.”

Activiteiten
Normaal gesproken was er elke maand een 
activiteit, variërend van een middag kienen 
tot een lezing of excursie, een spelletje, 
een etentje of een busreis, zoals in 2019 
naar de Biesbosch. Mary: “Eigenlijk maakt 

het niet eens zoveel uit wat we organiseren 
als men elkaar maar kan ontmoeten. Het 
belangrijkste van de bijeenkomsten is het 
buurten. Soms is er niet eens tijd of ruimte 
voor de activiteit, zóveel valt er bij te pra-
ten. Helemaal goed natuurlijk want dat is 
het doel van De Zonnebloem: ontmoeting. 
Er wordt altijd enorm genoten van het sa-
men zijn het is dan ook vreselijk jammer dat 
dit nog steeds niet kan. Het jaarprogramma 
van 2020 ligt nog klaar, het meeste kunnen 
we één op één doorschuiven en dat gaan 
we doen zodra de maatregelen dat weer 
toelaten.”

Verrassing
Om het contact met de doelgroep niet te 
verliezen, laat het bestuur regelmatig van 
zich horen. Meestal in de vorm van een 
kaartje met een opbeurende tekst. “He-
lemaal zelf gemaakt”, vertelt Mien trots. 
“Een paar vrijwilligers hebben er aardig-
heid in om te knutselen en dus maken we 
op regelmatige basis kaarten. Het papier 
daarvoor kreeg ik lange tijd van een oud 
papierhandel die perfect papier redde van 
de versnipperaar. Wij kunnen daar kaarten 
of cadeautasjes van maken. De ideeën ko-
men meestal van mij of Annie Plasmans, 
mijn rechter- en trouwens ook linkerhand 
als het op creativiteit aankomt. We zoeken 
iets om te maken, passen het aan zodat 
het ‘eigen’ wordt en dan gaan we aan de 
slag. Vaak komen er nog een paar vrijwilli-
gers helpen en als het klaar is brengen we 
het rond bij de leden. Aan de reacties van 
de leden te merken, vallen onze cadeautjes 
in de smaak.”

Contact
Voor Pasen is druk geknutseld, een vrolijk 
tasje boordevol lekkers en een handge-

schreven kaartje erbij. Mary: “Er moet een 
persoonlijke  boodschap bij, vinden wij. 
We willen het contact behouden. Het is zó 
mooi om te ervaren dat we soms úren on-
derweg zijn als we de pakketjes afleveren. 
Onze gasten zitten echt verlegen om een 
praatje, soms staat we vlot een half uur 
aan de deur te praten. Dat is niet erg, juist 
heel fijn dat we dit mogen doen.” Bij elke 
speciale gelegenheid wordt iets gemaakt, 
ongeveer 170 stuks. Mien: “Het ledenaan-
tal varieert nogal. Op dit moment zijn het er 
ongeveer 170 maar er staan nog een aantal 
mensen op de wachtlijst. Officieel mogen 
die pas lid worden na het huisbezoek van 
een bestuurslid maar ook dat hebben we 
even uitgesteld. We nemen de mensen op 
de wachtlijst uiteraard wel mee als we ca-
deautjes uitdelen.”

Bestuursleden gezocht
Met pijn in het hart meldt Mien dat ze aan 
haar laatste jaar als bestuurslid bezig is. 
“Eigenlijk vorig jaar al maar vanwege coro-
na hebben we geen vergadering gehad en 
dus geen nieuw bestuurslid kunnen kiezen. 
We zoeken eigenlijk naar iemand die vooral 
het creatieve gedeelte op zich wil nemen. 
Verder kunnen alle taken verdeeld worden 
onder de andere bestuursleden of de vrij-
willigers. Ik weet dat ik soms teveel hooi 
op mijn vork neem maar dat doe ik graag. 
Een nieuw bestuurslid hoeft niet álles te 
regelen, een deel van de activiteit is al 

goed.” Datzelfde geldt voor de functie van 
voorzitter, ook die komt vacant. Ook Mary 
zwaait af: “We weten dat het lastig is om 
bestuursleden te vinden; voorzitter klinkt 
ook meteen als een zware taak maar dat is 
het niet. Of dat hoeft het niet te zijn. Binnen 
het bestuur kunnen we de taken gewoon 
verdelen en dat wordt het makkelijker. Het 
is héél dankbaar werk om te doen; ik gun 
het iedereen. Eigenlijk is de enige eis dat je 
van gezelligheid houdt en graag iets voor 
een ander over hebt.”

Vrijwilligers
Vrijwilligers zijn ook altijd welkom bij De 
Zonnebloem. Mien: “Hoe vaak je een gast 
wilt bezoeken, bepaal je zelf in overleg met 
de gast. Sommigen vinden één keer per 
maand genoeg, anderen willen elke week 
erop uit. Je bent als vrijwilliger niet verplicht 
om huisbezoeken aan te gaan, je mag je 
ook concentreren op het organiseren en 
begeleiden van activiteiten. Zowel mannen 
als vrouwen zijn welkom als vrijwilligers.” 
Lijkt het je iets om meer contact te krijgen 
en echt iets te doen voor mensen die zich 
soms eenzaam voelen? Meld je dan aan bij 
Mary via m.zoomers@upcmail.nl. De vrijwil-
ligers staan te trappelen om weer te mogen 
beginnen, gasten te ontvangen en samen 
activiteiten te ondernemen. “Dat online- 
gebeuren is prima maar niet voor ons: wij 
zijn ervoor om elkaar in levende lijve te ont-
moeten en sámen een leuke tijd te hebben.”

De Zonnebloem verrast
Tijdelijk geen activiteiten maar de gasten worden niet vergeten

Mary: “Eigenlijk maakt het niet eens zoveel uit wat we organiseren als men elkaar maar 
kan ontmoeten. Het belangrijkste van de bijeenkomsten is het buurten. Soms is er niet 
eens tijd of ruimte voor de activiteit, zóveel valt er bij te praten. Helemaal goed natuur-
lijk want dat is het doel van De Zonnebloem: ontmoeting.”
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Online bestellen kan op de volgende manier

Stap 1 - ga naar de website www.debbqspecialist.nl
Stap 2 - klik bovenaan op de tekst webshop
Stap 3 - kies aan de linkerzijde een categorie (b.v. kip)
Stap 4 - maak een keuze van een product en klik op bestellen
Stap 5 - ga naar de winkelwagen om het aantal stuks aan te passen
Stap 6 - ga naar verzendoptie en gegevens invullen (alleen tijd invullen bij afhalen)
Stap 7 - ga naar betalen

Bij besteding van minimaal € 35,00 krijgt u gratis:
• 200 gram bouillonsalade • 100 gram grillworst • 100 gram rookvlees • 100 gram achterham 
• 500 gram huzarensalade • 500 gram gehakt • 4 stuks bbq-worst • 3 gepaneerde schnitzels

Bij aankoop van minimaal € 50,00 krijgt u bovenstaande plus:
1 liter soep naar keuze • 500 gram babi pangang • 300 gram hopsalade

Alle bovenstaande producten komen uit eigen slagerij/keuken

Wij willen ons graag even voorstellen 

Keurslagerij Hoppenbrouwers is een ambachtelijk bedrijf dat nog veel 
zelf maakt. Wij werken elke week met hele runderen en hele varkens 
van onze vaste mesters. En dat proef je!

Ook zijn er veel vleeswaren die wij zelf maken, zoals diverse soorten 
gekookte ham, boterhamworst, rauwe vleeswaren, zoals rauweham, 
ontbijtspek, bacon en rookvlees. Diverse soorten gebraden gehakt, 
grillworst, en diverse speksoorten als zeeuwsspek, grillspek, mosterd-
spek en shoarmaspek.

Ook maken wij nog producten zoals ze vroeger gemaakt werden. Denk 
hierbij aan zult, bloedworst, balkenbrij, bakleverworst, zuurkoolspek etc.

Verder hebben wij een ruim assortiment salades uit eigen keuken, zoals 
vleessalade, bouillonsalade, kipkerrie-salade, krabsalade, ham-prei-

salade, tonijnsalade, pikante vleessalade, eiersalade, eitje-preitjesalade, zalmsalade, fi let americain en onze 
bekende huzarensalade.

Standaard hebben wij minimaal 12 tot 15 soorten verse soepen - uit onze eigen keuken - in het assortiment, 
zoals tomatencrème-, toscaanse tomaten-, bospaddenstoelen-, champignons-, kerriekip-, bouillon-, groenten-, 
heldere kip-, spinazie-, mosterd-, bloemkool-broccoli-, tom-kai kai-, lente-ui-, asperge- (seizoen), erwten-, 
goulash- en uiensoep (seizoen).

Verder verkopen wij in het weekend verse vis ovenschotels, zoals zalm of kabeljauw, diverse soorten broodjes 
en poke bowl vis of poke bowl kip.

Terug van 
weggeweest
Mijn jeugd bracht ik in Hapert door. Ik deed de opleiding voor slager en tot 
1995 heb ik in Hoogeloon bij keurslager Gooskens gewerkt, daarna nam ik de 
keurslagerij in Hapert over. In 2007 maakte ik de overstap naar Bergeijk waar 
ik keurslagerij Hoppenbrouwers overnam en daar werken wij nog steeds met 
veel plezier. 

Omdat de vraag wanneer ik terugkom naar Hapert steeds vaker en luider 
klinkt, heb ik besloten aan die vraag tegemoet te komen. Ook in Hoogeloon 
stopte de keurslager en daarmee verdween het ambacht uit de dorpen. Dat 
willen we graag terugbrengen omdat we de klanten graag vlees, vleeswaren 
en salades van goede kwaliteit willen geven.

Per 14 april nemen wij de webwinkel van slagerij Gooskens uit Hoogeloon 
over en gaan wij drie dagen per week bezorgen in Casteren, Duizel, Hapert, 
Hoogeloon en Vessem. Op woensdag en vrijdag doen we dat tussen 
16.00 - 18.00 uur en op zaterdag tussen 15.00 - 17.00 uur. 

In de week van 14 tot en met 17 april is er een speciale actie: bij besteding van 
minimaal € 35,-, krijgt elke klant een kennismakingspakket ter waarde van 
€ 35,- gratis. Bij besteding van € 50,- ontvangt u een gratis pakket van € 50,-.

Bestellen kan eenvoudig via www.keurslagerijhoppenbrouwers.nl, 
info@debbqspecialist.nl of via telefoonnummer 0497-571549. 

Bestellen kan tot daags vóór de bezorgdag (de boodschappen die woensdag 
bezorgd moeten worden, kunnen uiterlijk tot en met dinsdag besteld 
worden). Bestellingen afhalen kan natuurlijk ook: op maandag t/m vrijdag 
tussen 08.00-18.00 uur en op zaterdag van 07.30-16.00 uur in onze winkel aan 
het Hof 47 in Bergeijk.

Erik Baijens

Keurslagerij Hoppenbrouwers - Hof 47 - Bergeijk

www.keurslagerijhoppenbrouwers.nl • info@debbqspecialist.nl • telefoonnummer 0497-571549
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Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

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

Op 21 april, de 6e afl evering, praten we over ‘Samen dementievriendelijk’   
Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie: één op de drie vrouwen en één op de 
zeven mannen. Omdat we steeds ouder worden, stijgt het aantal mensen met 
dementie in 2040 naar verwachting naar 550.000. In Nederland leven anno 2021 
ongeveer 280.000 mensen met dementie. Mensen leven gemiddeld acht jaar met 
dementie, waarvan de eerste zes jaar thuis.

In deze afl evering spreken we met mensen die (bijna) dagelijks ervaren hoe het is om 
in de praktijk om te gaan met mensen met (beginnende) dementie. Als kijker kennen 
we uit eerdere afl everingen Jenny, Jolanda, Bianca, Sjaak en Lia. Tijdens de gesprek-
ken maken we ook kennis met mensen die in en door hun werk te maken hebben en 
hadden met mensen met dementie:
- Marly Sengers van de bibliotheek in Eersel 
- Luc van Antwerpen, opticien in Eersel 
- Elly Larmit, cassiëre bij de Plus in Luyksgestel 
- Stefi  Beckers, baliemedewerker gemeente Eersel 
- Pascal van de Camp, bedrijfsleider van de Plus in Luyksgestel 
- Colinda van de Schoot, baliemedewerker gemeente Eersel 
-  Gerrie van den Coolwijk, gepensioneerd logopediste en vriendin van Frank en Jean-

nette Bertram 

Om Nederlanders bewust te maken van de impact van dementie op de samenleving 
en mensen te trainen bij het herkennen van mensen met dementie en hen te hel-
pen is er het programma ‘Samen dementievriendelijk’. Doe de gratis online training 
Online training (dementie.nl) en zoek eens op de GOED-methode (Geruststellen-Oog-
contact-Even meedenken-Dankjewel). Het streven van Alzheimer Nederland is een 
betere kwaliteit van leven mét dementie en een toekomst zónder dementie. Er is dus 
veel werk aan de winkel!

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

De uitzendingen zijn steeds om de veertien dagen. 

Algemeen Handelsblad - 1939
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Sanitair - Bloempotten - Eetkamertafels en Stoelen 
Geluiddempende Compressoren - Aggregaten - Tuingereedschap

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

Accu Boormachines en Accu Slagboormachines
Luchtslang Haspels - Garagekrikken 4 ton

PARTIJGOEDEREN TE KOOP

Lange Voren 30a - Reusel
Telefoon 06-12298673

GEREEDSCHAPS-

SPECIALIST

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

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - We hebben al een paar prach-
tige lentedagen gehad. Weer om naar 
het strand te gaan en te genieten in het 
zand. Automatisch gaan je gedachten 
dan naar het Beachvolleybaltoernooi 
dat elk jaar plaatsvindt op de Markt in 
Bladel. Behalve vorig jaar. En dit jaar. 
Maar er is een alternatief: de Bladelse 
volleybalvereniging heeft in overleg met 
de gemeente en vv Bladella twee beach-
volleybalvelden op het parkeerterrein 
aan de Smagtenbogt gelegd.

Alternatief
“Het is jammer dat het Beachvolleybaltoer-
nooi voor de tweede keer geen doorgang 
kan vinden in juni”, vindt Jack Legeland, 
beach commissielid. “We hebben nog 
een optie op 4 en 5 september maar dan 
moeten alle seinen op groen staan en de 
maatregelen zover versoepeld dat we het 
veilig kunnen organiseren.” Het binnen-
sporten ligt bij alle verenigingen op z’n gat. 
“Wij zijn gaan zoeken naar alternatieven”, 
meldt Ben van Roosmalen. “Onze leden 
willen iets doen en we willen nieuwe leden 
enthousiasmeren om voor volleybal te kie-
zen maar dan moeten ze wel weten dat je 
er bent. We hebben een poosje een paar 
velden op het grasveld van het gildeterrein 
gehad maar de ondergrond bleek minder 
geschikt en dus zijn we op zoek gegaan 
naar alternatieven. Die vonden we bij het 
Pius X-College en bij Bladella.”

Pius X-College en vv Bladella
Mark Mariën vertelt: “Het Pius X-College 
had de wens uitgesproken om een aantal 
velden permanent op hun sportveld aan 
de Beverdijcken te leggen. Wij hebben de 
materialen. In goed overleg is besloten dat 
we onze beachvelden op hun gras leggen 

en dat we er allebei gebruik van kunnen 
maken; een prettige samenwerking. Onze 
jeugd  en de senioren tot 27 jaar trainen nu 
op die velden.” Uit een enquête die onder 
de leden werd gehouden, bleek dat beach-
volleybal hoog op het verlanglijstje van de 
leden stond. Jack: “Daar zijn we ook mee 
aan de slag gegaan. We kwamen in con-
tact met vv Bladella en al snel waren we het 
eens: op het parkeerterrein kon het zand 
gestort worden en mogen de velden in ie-
der geval tot 1 augustus blijven liggen.”

Zand
Nadat er overeenstemming tussen ge-
meente, vv Bladella en VC Bladel was 
bereikt, reden de zandwagens af en aan. 
“Honderdzestig kuub strandzand ligt er”, 
vertelt Ben. “Meteen vanaf het moment 
dat de velden klaar waren, werd er druk  
op gespeeld door onze leden en ik zie af 
en toe al overdag anderen die er gebruik 
van maken. Meestal zijn daar wel een paar 
leden van ons bij, die laten hun vrienden 
graag kennismaken met de sport. Wij ho-
pen natuurlijk dat zij zo enthousiast raken 
dat ze lid willen worden want we hebben 
de laatste tijd wel leden zien gaan maar 
nog geen nieuwe zien komen. Daar worste-
len alle sportclubs mee en daarom hebben 
we onszelf zichtbaarder gemaakt met de 
beachvolleybalvelden.”

Nieuwe skills ontwikkelen
De zandvlakte wordt gebruikt voor training 
en recreatie. Jack: “We oefenen techniek, 
balvaardigheid en conditie en vooral dat 
laatste gaat heel goed op een zandveld. 
Het is allemaal net wat anders; in de zaal 
kun je door je afzet soms nog net op tijd bij 
de bal zijn, op zand lukt dat niet omdat je 
wegzakt. Voor onze leden een leuke manier 
om nieuwe skills te ontwikkelen. We spelen 
met maximaal acht personen tegelijk op de 
twee velden; zoveel is toegestaan volgens 
de laatste coronamaatregelen. Die volgen 
we stipt omdat we graag aan de gang 
willen blijven maar dat willen we wel vei-
lig doen. Zodra er versoepelingen komen, 
passen wij ons aan en kunnen we wellicht 
klein toernooitje gaan organiseren. Tot nu 
toe zijn de velden geopend tot zonsonder-
gang en nu de klok verzet is, is dat steeds 
een beetje later.”

Genieten
Iedereen is positief over de beachvelden 
die in Bladel liggen. Jack: “Zelfs wethou-
der Jansen was enthousiast en kreeg het 
idee om ergens bij de ontwikkeling van de 
Egyptische Poort een permanent beach-
volleybalveld op te nemen. We gaan het 
zien en praten met de gemeente; wij zijn 
enthousiast over dat idee, dat begrijp je.” 

De beachvelden zijn in eerste instantie be-
doeld voor de leden van VC Bladel maar 
als er overdag niemand van de club is, 
mogen niet-leden kennismaken met het 
spel. Ben: “We vragen alleen om de vel-
den netjes achter te laten. Dat geldt ook 

voor onze leden natuurlijk. Op die manier 
kunnen we allemaal heel lang plezier heb-
ben van het buiten sporten. Er komt nog 
veel mooi weer aan, laten we daar lekker 
in het zonnetje van genieten met een potje 
beachvolleybal en beweging.”

Een stukje strand in Bladel
Twee prachtige beachvolleybalvelden op parkeerterrein Smagtenbocht

Ben: “Meteen vanaf het moment dat de velden klaar waren, werd er druk  op gespeeld 
door onze leden en ik zie af en toe al overdag anderen die er gebruik van maken. Meestal 
zijn daar wel een paar leden van ons bij, die laten hun vrienden graag kennismaken met 
de sport. Wij hopen natuurlijk dat zij zo enthousiast raken dat ze lid willen worden want 
we hebben de laatste tijd wel leden zien gaan maar nog geen nieuwe zien komen.”

SPORTIEF
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ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

Uw administratie 
in vertrouwde handen

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

VELDHOVEN - 
Vanaf heden heet 
de internationale 
vrouwenkoers in 
Veldhoven ZLM 
Omloop der Kem-
pen Ladies. De 
organisatie van 

deze wielerkoers voor vrouwen, die 
onderdeel uitmaakt van de KNWU Top-
competitie, heeft verzekeraar ZLM als 
naamsponsor aan zich weten te binden.

Als wedstrijd organisator zijn we altijd op 
zoek naar partijen die zich voor langere 
tijd willen verbinden aan onze wielerwed-
strijden, zegt Henry van den Biggelaar als 
voorzitter van ODK. Zo hebben we al jaren 
een optimale samenwerking met SIMAC 
voor onze internationale mannenkoers. 
Maar ook partijen als Groenen Groep, Beu-
kers Autoschade, Hoevenaars Sign Indus-
tries, maken het voor ons mogelijk al ruim 
70 jaar een koers van topformaat neer te 
zetten in de Brabantse Kempen.

We zijn blij dat we aan dit mooie rijtje spon-
soren nu ook ZLM Verzekeringen kunnen 
toevoegen. Deze verzekeraar is al jaren 
een vertrouwde partner in het wielrennen 
als naamgever van de ZLM Tour, een meer-
daagse wedstrijd in de UCI Pro Series. Zij 
zochten meer aansluiting met de breed-
tesport van het wielrennen en de Omloop 
der Kempen kan dat leveren door naast de 
internationale wedstrijd voor mannen en 

vrouwen ook in hetzelfde weekend ruim-
te te bieden voor junioren, nieuwelingen, 
amateurs en een grote toertocht door de 
Kempen. 

Manager Marketing & Communicatie van 
ZLM, Huber Rentmeester: ‘De Omloop 
der Kempen Ladies heeft een erelijst om 
trots op te zijn met oud-wereldkampioenen  
Leontien van Moorsel, Marianne Vos en 
Annemiek van Vleuten als winnaressen. Wij 
dragen het wielrennen een warm hart toe 
en verbinden ons graag als naamsponsor 
aan deze aansprekende wedstrijd.”

De ZLM Omloop der Kempen Ladies staat 
op de planning voor zaterdag 3 juli. Nor-
maal staat deze koers altijd in het derde 
weekend van mei op de wielerkalender, 
maar de organisatie is echter al in een 
vroeg stadium in overleg gegaan met de 
Gemeente, Provincie, Politie en met de 
KNWU om vanwege de huidige Covid-19 
beperkingen een datum te zoeken die later 
in het seizoen op de planning staat. En dat 
is gelukt met zaterdag 3 juli.  De aanmeldin-
gen voor deelname stromen binnen, naast 
de top van het Nederlandse vrouwenwiel-
rennen hebben zich ook al ruim 10 buiten-
landse wielerploegen gemeld. “De motiva-
tie om deel te nemen is dus erg hoog dit 
jaar”, zegt koersdirecteur van de vrouwen 
Cédric Louwers: “We doen er alles aan om 
in 2021 voor zowel de mannen als ook voor 
de vrouwen een mooie internationale koers 
neer te zetten!”

ZLM Verzekeringen nieuwe 
naamsponsor vrouwenkoers

In actie ko-
men voor 
KiKa kan al-
tijd en overal! 
Dat bewezen 
2.160 deelne-
mers van 21 

t/m 31 maart tijdens Run for KiKa Len-
te Fit. Jong en oud liepen vanuit huis op 
hun eigen manier in totaal 21 km voor 
kinderen met kanker. “Fantastisch om te 
zien dat er juist in deze tijd weer mooie 
initiatieven zijn ontstaan waarmee ruim 
€ 362.275,- is opgehaald voor onder-
zoek naar kinderkanker”, zegt Rick de 
Haan namens organisatie Run for KiKa. 
 
Tijdens Run for KiKa Lente Fit konden 
deelnemers zelf bepalen wanneer en op 
welke manier ze tussen 21 en 31 maart in 
totaal 21 km liepen. Sommige deelnemers 

liepen bijvoorbeeld iedere dag 2 km, terwijl 
andere in één keer de volledige 21 km vol-
tooiden. Met als resultaat dat er in totaal 
45.360 kilometer is gelopen om kinderen 
met kanker een toekomst te geven.
 
Geweldige acties
Ook tijdens deze editie van Run for KiKa 
Lente Fit zijn er weer prachtige acties ont-
staan. Zo deed Team Geep wederom mee 
en haalde met zijn allen ruim € 22.400,- op. 
Liep deelnemer Joost Agterdenbos een 
halve marathon (21 km) ter nagedachtenis 
aan zijn overleden vriend Jelle ter Haar en 
haalde daarmee ruim € 3700,- op en kwa-
men, onder leiding van de 94-jarige Henk 
de Haan, de medebewoners van verzor-
gingshuis Hoog Duinen uit Schoorl op hun 
eigen manier in beweging om geld op te 
halen voor KiKa. 
 
Op naar de volgende editie
Saamhorigheid, verbinding en sportiviteit 
stonden ook deze editie van Run for KiKa 
centraal. De organisatie is blij met de en-
thousiaste reacties van de deelnemers, de 
gelopen kilometers en natuurlijk de fantas-
tische opbrengst van ruim € 362.275,- om 
kinderen met kanker een toekomst te ge-
ven. “Dit bewijst dat Nederland zich ook in 
deze tijd blijft inzetten voor KiKa. Deze run 
krijgt deze zomer dan ook een vervolg en 
daarover volgt snel meer informatie. Bittere 
noodzaak, want het genezingspercentage 
van kinderkanker moet omhoog van ruim 
75% naar 95%”, sluit de Haan af. Doneren 
kan nog tot 15 april via 

www.runforkika.nl

2.160 deelnemers tijdens 
Run for KiKa Lente Fit
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Door Roy de Waal

EERSEL - Het openen van een eigen 
zaak waar ik fietsliefhebbers zou kunnen 
adviseren was al geruime tijd in gedach-
ten. Een speciaalzaak met deskundig 
en persoonlijk advies over fietskleding, 
schoenen, helmen, onderkleding maar 
ook een stukje voeding en lichaamsver-
zorging was het doel. 

Intussen zijn we alweer ruim een maand 
open en hebben we de eerste fietsliefheb-
bers mogen ontvangen. Bike Fashion is 
gevestigd midden in de winkelstraat van 
Eersel, tussen Barts wijnkoperij en Haarmo-
de Okay. We hebben het pand omgetoverd 
naar onze huisstijl en het een persoonlijk ka-
rakter gegeven, met een robuuste tafel waar 

we onder het genot van een heerlijke kop 
koffie de wensen kunnen doornemen, maar 
ook waar de wielertijdschriften te lezen zijn 
of de koers via de televisie aan de muur live 
te volgen is. Aan de ruim 15 meter wand 
hangt de nieuwste zomercollectie van 2021. 

We vertegenwoordigen de mooiste merken 
en hun producten zijn zorgvuldig geselec-
teerd op materiaalkeuze, design, een goede 
prijs-kwaliteitsverhouding en veiligheid. We 
lopen vooruit op het gebied van trends, met 
aandacht voor de specifieke wensen van 
iedere fietser. Zowel een beginnend fietser 
als een ervaren fietser kan bij ons terecht 
voor een passend outfit en de juiste toebe-
horen dankzij het zorgvuldig geselecteerd 
assortiment en een uniek concept. Want 
het lijkt misschien zo simpel, je koopt een 

fietsbroek en shirt en bent vertrokken. Maar 
dankzij mijn persoonlijke ervaring als wiel-
renner, weet ik als geen ander hoe belangrijk 
het hebben van de juiste kleding, schoenen, 
accessoires en verzorging is. Vooral in de 
beginjaren heb ik helaas zelf ook ervaren 
hoe vervelend het is als je niet over de juiste 
producten beschikt. Hoe wrang de verkeer-
de schoenen zijn, of de kou die je lichaam 
binnen mum van tijd onderkoelt terwijl je 
nog zoveel kilometer van huis bent. Of je nu 
ervaren of beginnend fietser bent, er is altijd 
ruimte voor verbetering en dat is de kracht 
van Bike Fashion. Het is fantastisch om je 
passie te delen, je beroep ervan te mogen 
maken en te kunnen ondernemen in de  
dynamische fietswereld. Iedere fietser die 

een bezoek brengt aan Bike Fashion is  
belangrijk. Juist de variatie van vragen of 
het op zoek zijn naar, maken mijn dagelijkse 
bezigheden fijn en uitdagend. De speciaal-
zaak is van dinsdag t/m zaterdag open en 
ik ontvang iedere fietsliefhebber in regio de 
Kempen en omstreken binnenkort graag.  
Laten we samen een goeie kop koffie  
drinken en kijken hoe we jou rit nog comfor-
tabeler kunnen maken. 
 
Adres: Bike Fashion, Nieuwstraat 32B in 
Eersel. Voor meer informatie:

Tel. 0497-745563
info@bikefashion.nl
www.bikefashion.nl

Demarreer naar een nieuwe beleving!

Roy de Waal
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Rectificatie bericht 
In het bericht van vorige week met de titel ‘Een 
jaar verder na de uitbraak van COVID-19: een 
terug- en vooruitblik waar we nu staan’ stond dat 
de gemeente Bladel de exploitanten van de 
sportcafés financieel tegemoet is gekomen voor de 
inkomsten die ze anders wel hadden gehad. Dit is 
niet correct. 
Wat wel correct was, is dat de exploitanten van de 
sportcafés alleen de helft van de huur over de 
periode half maart tot eind 2020 hoeven te 
betalen. Ook ontvangen zij aanvullend hierop 
vanaf januari 2021 een korting van 25 procent op 
de huur. Dit geldt voor de periode dat er nog 
coronamaatregelen gelden en die ervoor zorgen 
dat deze ondernemers minder open kunnen en 
minder kunnen verdienen. Sportverenigingen 
betalen 25 procent minder huur voor hun 
accommodatie. Dit is compensatie vanuit de 
Rijksoverheid die de gemeente direct kan 
doorgeven.

Openbare besluiten uit vergadering 
burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 23 maart 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Kennisnemen Visie deel 1 ‘Hoe we in Bladel 
werken’ 
Kennis genomen van de visie deel 1 ‘Hoe we in Bladel 
werken.

Ontwerp-raadsmededeling overheveling 
budgetten van 2020 naar 2021
1.  Ingestemd met de budgetoverhevelingen en de 

raad te informeren met een raadsmededeling’.
2.  Kennis genomen van het voorlopige 

rekeningresultaat 2020.
3.  Ingestemd met de voorgestelde 

resultaatbestemming.

Ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 
2023-2025 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
De raad voorstellen:
1.  De ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 

2023-2025 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant 
voor kennisgeving aan te nemen;

2.  Geen zienswijzen in te dienen op de 
ontwerpbegroting 2022 en meerjarenraming 
2023-2025 Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Zienswijze op het ontwerpbesluit inzake de 
aanvraag voor een vergunning op grond van de 
Wet natuurbescherming voor Eindhoven Airport 
1.  Een zienswijze voor het ontwerp ontwerpbesluit 

inzake de aanvraag voor een vergunning Wet 
natuurbescherming voor Eindhoven Airport in te 
dienen.

2.  De zienswijze opgesteld door de gemeente 
Eindhoven namens de randgemeenten van 
Eindhoven Airport te ondertekenen.

Update uitvoering advies Proefcasus Eindhoven 
Airport 
De raad te informeren over de stand van zaken met 
betrekking tot proefcasus Eindhoven Airport met een 
raadsmededeling.

Voorlopige compensatie leerlingenvervoer 
2e lockdown 
1.  Willemsen-de Koning, de vervoerder voor 

leerlingenvervoer, voorlopig te compenseren voor 
70% van de niet gereden ritten voor de periode 16 
december 2020 tot 1 maart 2021.

2.  De hoogte van de voorlopige 
compensatievergoeding te baseren op een voor 
2021 ‘gemiddelde normale periode’ (lees: 
september en oktober 2020) met inachtneming van 
het aantal gereden ritten dat zou plaatsvinden.

3.  Aan het verstrekken van de voorlopige 
compensatievergoeding een aantal voorwaarden te 
verbinden.

Uitstel rapportage resultaten Praktijkhuis
1.  Ingestemd met de inhoud van de raadsmededeling 

over het uitstel van de rapportage over de 
resultaten van het project Praktijkhuis Bladel;

2.  De gemeenteraad te informeren door middel van 
een raadsmededeling.

Bekendmakingen

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

Omgevingsvergunning 
aangevraagd

Bladel
•       Gozelinusbocht 26 in Bladel, uitbreiden van een 

tuinkamer, het plaatsen van een overkapping en 
het plaatsen van twee dakkapellen; 

•       Helleneind 26B in Bladel, verbreden van de inrit; 
•       Hofdreef 28 in Bladel, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het uitbreiden van een 
woning; 

•       Hulselseweg 17 in Bladel, bouwen van een loods 
en het uitbreiden van een rundveestal.

Hoogeloon
•       Sterakkers 3 in Hoogeloon, aanleggen van een 

extra inrit.

Omgevingsvergunning verleend
Bladel
•       Markt 7 in Bladel, vervangen van handelsreclame 

ten behoeve van geldautomaten, datum besluit: 
25-03-2021;

•       Nachtegaal 3 in Bladel, bouwen van een woning 
en het aanleggen van een inrit, datum besluit: 
29-03-2021.

Hoogeloon
•       Hoofdstraat 24 in Hoogeloon, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het veranderen van een 
bedrijfspand in een woning met bijgebouw, 
datum besluit: 29-03-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Netersel
•       Fons van der Heijdenstraat 44 in Netersel, bouwen 

van een woning met bijgebouw, het veranderen 
van een inrit en afwijken van het 
bestemmingsplan voor het tijdelijk bewonen van 
een bijgebouw, datum besluit: 30-03-2021.

Vergunning apv/bijzondere 
wetten verleend

Bladel
•       ter hoogte van Sniederslaan 20A-20C in Bladel, 

tijdelijk plaatsen van een vrachtwagencombinatie 
op gemeentegrond op 1 april 2021, datum 
besluit: 29-03-2021.
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2.  Maak een tekening, schildering of ontwerp een mooi patroon. Teken, schilder, stempel, knip, wrijf of plak jouw unieke  
ontwerp op je witte vel papier.

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

WWaatt mmooeett jjee ddooeenn??

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

          5527 JR Hapert

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

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

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

Leuks van Liek mondkapjeswedstrijd

                                                          

          Castersedijk 23A

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

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

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

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

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

!!
ZZee pp  tt '' oomm

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. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 52-2021 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
4. Aanpassing drempel, De Lei Netersel week 14-2021 t/m week 16-2021 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

In delen van Brabant zijn de grond-
waterstanden nog steeds laag. Het 
spande er dan ook tot het laatste 
moment om of de Brabantse water-
schappen dit voorjaar graslandberege-
ning konden toestaan. Op dit moment 
staan de meeste peilbuizen boven de 
grenswaarde. Reden waarom de wa-
terschappen besloten dat agrariërs en 
andere grondeigenaren hun grasland tot 
1 juni mogen beregenen met grond-
water.

De grondwatervoorraad nam in de win-
termaanden toe door het regenwater dat 
- meer dan ooit - werd vastgehouden in 
sloten en beken. Maar in maart zakte het 
grondwater weer snel door beperkte re-
genval en hogere temperaturen. Het opge-
stapelde grondwatertekort van de afgelo-
pen jaren is dus nog lang niet ingelopen.

Vooral op de Brabantse zandgronden ligt 
droogte al gauw op de loer, omdat daar het 
grondwater snel wegzakt en sterk meebe-
weegt met regenval. Waterschappen zet-
ten in op een langjarige aanpak om samen 
met anderen het grondwater weer in balans 
te krijgen. De oproep - aan iedereen - blijft 
om het hele jaar zuinig om te gaan met het 
kostbare grondwater.

Omslag naar water vasthouden
De waterschappen zetten afgelopen najaar 
en winter al vol in op water vasthouden in 
plaats van afvoeren. Van het najaar tot op 
dit moment staan de stuwen hoger, met 
vollere sloten tot gevolg. Regen wordt zo 
min mogelijk via sloten en beken afgevoerd, 
zodat het water langer de tijd krijgt om in 
de bodem te zakken en het grondwater 
aan te vullen. Deze omslag lijkt de eerste 
vruchten af te werpen, al is dit slechts een 

begin van wat nodig is voor een gezonde 
grondwaterbalans.  

De natuurlijke voorraad grondwater wordt 
normaal gesproken in de wintermaanden 
door neerslag weer aangevuld. In de droge 
jaren 2018, 2019 en 2020 gebeurde dat on-
voldoende. De ondergrondse watervoor-
raad is hard nodig voor de voorjaars- en 
zomermaanden, wanneer de verdamping 
toeneemt en juist alles wat groeit water no-
dig heeft. Een droog en warm voorjaar of 
zomer kan ook in 2021 opnieuw tot droog-
te leiden.

Voorjaarsregeling beschermt 
grondwatervoorraad
Deze voorjaarsregeling voor grasland 
geldt tot 1 juni en dit beleid is bedoeld 
om de voorraad grondwater in Brabant te 
beschermen, een taak van de waterschap-
pen. In 2019 moest voor het eerst zo’n 
verbod worden ingesteld.

Beregenen onder voorwaarden
-  Aan beregenen zijn regels en voorwaar-

den verbonden. 
-  De voorjaarsregeling gaat over het be-

sproeien van graslanden, sportvelden, 
kunstgrasvelden en golfterreinen. 

-  Akkerbouwgewassen, b.v. mais of groen-
ten, vallen hier niet onder en mogen in-
dien nodig beregend worden. 

-  Beregenen uit beken en sloten (opper-
vlaktewater) mag, zolang er geen ont-
trekkingsverbod geldt. Dat is per gebied 
verschillend en hangt ook af van de 
weersomstandigheden. 

- Waterschappen controleren in het veld. 

Meer informatie is te vinden op de website 
van elk waterschap.

www.dommel.nl

Grondwaterstanden in Brabant nog aan de krappe kant

Gemeenten Bergeijk, Eersel, Oirschot 
en Reusel-De Mierden verlengen hun 
samenwerking met het Centraal Bureau 
voor de Statistiek (CBS) om het gebruik 
van data te blijven stimuleren. Rural 
Data Center (RDC) de Kempen krijgt in 
2021 en 2022 dus een vervolg.

Sinds 2017 werken de Kempengemeenten 
samen met het CBS. Onder de naam RDC 
de Kempen voerden zij zo onderzoeken uit 
om een bijdrage te leveren aan het oplos-
sen van maatschappelijke vraagstukken. 
Ook zette de samenwerking zich de afge-
lopen jaren in voor het opleiden van mede-
werkers, zodat zij data leren gebruiken in 
hun werk.

Rural Data Center de 
Kempen krijgt vervolg
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>  Nog even volhouden!

Vind jij het leuk om te dansen?
En kom je uit Hapert, Bladel, Duizel, Casteren, Hoogeloon, Eersel of 
andere omliggende dorpen, dan zijn wij op zoek naar jou!

Het nieuwe seizoen staat weer voor de deur en dit jaar gaan we er 
weer alles aan doen om een mooie dans neer te zetten. Wil jij hier bij 
zijn? Kom dan eens een kijkje nemen bij één van onze groepen:

 • XXS (4 t/m 6 jaar)  • Fresh (7 t/m 9 jaar)
 • Bounce (10 t/m 12 jaar) • Move (13 t/m 16 jaar)

Showdansgroep Quality is een dansgroep waarbij het draait om 
passie, sportiviteit en natuurlijk heel veel gezelligheid! Alle groepen 
trainen op donderdagavond onder begeleiding van een trainster en 
een begeleidster. 

Voor meer informatie of een proefl es kun je een berichtje sturen naar 
info@sdgquality.nl. Wij hopen jullie snel te zien bij één van onze 
groepen!

Showdansgroep Quality 

Geen weekblad?
Laat het ons weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

  WIST
     JE 
DAT...?

... de hersenen van mannen 
groter zijn? Mannen zijn 

niet per defi nitie 
slimmer, vrouwen gebruiken 
hun hersenen eff iciënter. 

De reden dat vrouwen 
kleinere hersenen hebben 
is dat ze nu eenmaal iets 
kleiner gebouwd zijn. 
Er is geen verschil 
in intelligentie.
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Plaattaart Sicilië
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 1 rol vers bladerdeeg
o 1 grote gesnipperde ui
o 1 teen knoflook
o 400 gr tomatenstukjes
o 1 el suiker
o 1 el balsamico azijn
o 2 el kappertjes
o 1 grote aubergine
o 1 bol mozzarella
o Italiaanse kruiden
o peper
o olijfolie

Snijd de aubergine in dunne plakjes,
bestrooi ze met zout en verwarm een
(grill)pan voor. Grill of bak de
aubergine plakjes bestreken met een
beetje olijfolie tot ze slap zijn.
Verwarm ondertussen 2 el olijfolie in
een pan en bak de ui aan met de
geperste knoflook. Voeg het blik
tomatenstukjes toe, de suiker,
balsamico azijn en 1 el van de
kappertjes en laat dit een kwartiertje
pruttelen. Zet het vuur af en verwarm
de oven voor op 200 ° C.

Rol het bladerdeeg uit op de bakplaat
en bestrijk met de tomaten saus.
Verdeel de aubergine en mozzarella
in plakjes erop . Bestrooi met nog
een wat kappertjes, peper en wat
gedroogde Italiaanse kruiden.

Bak 20-25 min. in de voorverwarmde
oven.

Serveer als onderdeel van een tapas
maaltijd, of met een salade als
complete maaltijd.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 2-3 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 45 min

1 grote gesnipperde ui

400 gr tomatenstukjes

azijn

1 grote aubergine

Italiaanse kruiden

SMAKELIJK ETEN

Als de buitentemperatuur het toelaat 
kunnen we misschien één van deze weken 
alweer buiten borrelen en eten. 

Dit is echt zo’n zonnig gerechtje wat 
perfect op een tapastafel past. Vul je 
tafel aan met noten, olijven, een soepje, 
bruschetta’s en gehaktballetjes in dezelfde 
saus als je voor de taart gebruikt (maak 
gewoon wat meer). 

Allemaal makkelijk vooraf voor te bereiden 
zodat je alleen de plaattaart nog in de 

oven hoeft te schuiven en trakteer jezelf 
op een heerlijke middag/avond. Enjoy!

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

DE VERBOUWING IS KLAAR
DE OPRUIMING GAAT DOOR

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

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

-50%

-20% -30%

-40%

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

Heeft  het  gesmaakt?
Ik ben benieuwd naar kookinspiratie op de recepten in deze krant

Al meer dan een jaar lang staat elke week een recept van mij in deze krant. Soms lek-
ker makkelijk, soms met een uitdaging maar altijd met verse ingrediënten en met een 
eigen draai. De gerechten moeten een feestje zijn om te zien, te maken en op te eten. 

Uitdaging
Eind 2019 bracht ik ‘Ivanka’s love to cook’ boek uit. Een dik boek boordevol heerlijke 
recepten. Ik kook graag en ben in de keuken op mijn best. Ik hou er ontzettend van om 
nieuwe smaken uit te proberen en nieuwe combinaties te verzinnen. Bij ons staat bijna 
nooit ‘aardappelen-groenten-vlees’ op het menu, gewoon omdat ik dat saai vind. Ik 
maak – en eet – liever een lekkere pasta, een verrassende ovenschotel of een frisse 
salade. In mijn kookboek staan veel verschillende recepten die variëren in moeilijk-
heidsgraad. 

Reactie
Naar aanleiding van dit kookboek ben ik vorig jaar gevraagd om elke week een recept 
te delen in dit weekblad. Ik hoop dat veel mensen plezier beleven aan mijn recepten 
maar ik heb eigenlijk geen idee hoe de recepten ontvangen worden door de lezer. Ik 
krijg af te toe een reactie met een foto en dat is ontzettend leuk maar ik zou het fi jn 
vinden om meer feeling met de lezers te krijgen. Voorheen stond ik elke week in een 
winkel te koken en dan kwamen de mensen naar me toe om te zeggen of het gelukt 
was, of het lekker was of om tips te vragen. Dat contact mis ik vooral nu ik door corona 
al meer dan een jaar niet meer in die winkel sta. Koken is net als eten: samen is het 
leuker dan alleen.

Prijsvraag
Ik wil graag een oproep doen: stuur een foto van het gerecht dat je maakte met een 
recept uit deze krant naar PC55. Zet erbij of het gelukt is, moeilijk was, in de smaak 
viel of welke variatie je hebt aangebracht. Uit alle inzendingen, kies ik één foto uit en 
die winnaar krijgt een heerlijk taartje voor Moederdag. Leuk om te geven, te krijgen 
maar vooral om op te eten. Het is niet zo dat het meest ingewikkelde gerecht méér 
kans maakt om te winnen. Alle inzendingen zijn even belangrijk: het gaat mij vooral 
om de reacties. Ik wil graag weten of mijn rubriek gelezen wordt en of er iets met de 
recepten gedaan wordt.

Meedoen
Je foto moet uiterlijk 2 mei binnen zijn, zodat het taartje precies met Moederdag 
bezorgd kan worden. Stuur je foto met je naam, telefoonnummer en natuurlijk je 
ervaring of mening naar info@pc55.nl. Ga de uitdaging aan, blader nog eens door een 
oude krant (via het archief op de website van www.pc55.nl), kook iets lekkers en zet 
het op de foto. 

Onder alle inzendingen wordt ook nog een exemplaar van mijn kookboek verloot, 
een boek dat ook nog te koop is voor € 19,95. Een exemplaar bestel je via ivanka@
luijtenduidelijk.nl. 

Ivanka
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Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

Weekkrant PC55
In PC55 lees je over 

mensen en bedrijven die je ként.

Een duim omhoog voor Ivonne en Tamara van 
buurtvereniging De Spiegeneugte voor de heerlijke 
Paasattentie. Fijn dat jullie in deze corona-periode 
aandacht voor de buurtleden hebben. Bedankt!

Liefs van een buurtgenoot

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

Een duim omhoog voor buurtvereniging De Kapel-
goapers uit Hoogeloon. Op eerste Paasdag werden we 
door de enige, echte paashaas verrast met een heerlijk 
paasontbijtje. Bedankt!

Namens buurtgenoten

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

Onze duim gaat omhoog voor het bestuur van Volleybalvereniging Hoogeloon. Persoon-
lijk hebben ze bij alle leden een heerlijke paasattentie afgegeven. Heel attent in deze tijd 
waarin we elkaar nauwelijks zien. Dank jullie wel!

Namens leden van Volleybalvereniging Hoogeloon

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

Onze duim gaat omhoog voor vrouwenvereniging De Spil in Reusel voor de leuke 
paas-attentie. Dank jullie wel!

Ine van Limpt en Anja Bel

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl
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  WIST
     JE 
DAT...?

... Dolly Parton 
ooit een Dolly 

Parton-lookalike-
wedstrijd verloor? 

Ze besloot voor de grap 
mee te doen. Maakte haar 

schoonheidsvlek wat 
groter, bond haar haar 
wat hoger op en bracht 
meer make-up aan op haar 

ogen. Ze kreeg het 
minste applaus van het 
publiek en een man won 

de wedstrijd.

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Winnaar 
Paaspuzzel-

woordzoeker

Piet Spooren
uit Hapert

heeft een PC55-pakket 
bestaande uit een 

handdoek, bidon en 
heuptasje 

gewonnen.

Puzzel
winnaar

Dementie, mogelijkheden 
bij een veranderende werkelijkheid

Samen dementievriendelijk

Uitzending: woensdag 21 april
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Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

Bij het Praktijkhuis krijgen volwassenen uit 
Bladel met een afstand tot de arbeidsmarkt 
de gelegenheid vaardigheden te leren, 
om werkritme op te bouwen én om hun 
talenten verder te ontwikkelen. Zij zoeken 
vrijwilligers om samen met de deelnemers 
te werken in:

De Moestuin
Lijkt het je leuk om samen de moestuin 
in te richten en te onderhouden? Gereed-
schap is voldoende aanwezig en voor het 
benodigde zaaigoed wordt gezorgd.

De Keuken
Ben jij een enthousiaste hobby kok? Je 
maakt in de grote keuken samen lekkere 
gerechten uit o.a. de moederlanden van 
de deelnemers. Voor ingrediënten wordt 
gezorgd.  

De Praktijkwinkel
Wil jij in onze winkel meehelpen met het 
verkopen van tweedehands en zelfge-
maakte spullen? Ook zorgen we voor een 
keurig verzorgde winkel en richten we 
regelmatig de etalage mooi in.  

Het Naaiatelier
In ons goed uitgeruste atelier komen men-
sen die graag (beter) leren naaien. Wil jij 
hen begeleiden? We hebben vele soorten 
stoff en, garen, beschikken over naaimachi-
nes en maken samen mooie werkstukken.  

Als vrijwilliger begeleid je, altijd samen 
met andere vrijwilligers, onze deelnemers. 
Je hulp is zeer welkom. Voor meer informa-
tie: Mw. A. Maas: telefoon 06-11809285 of 
praktijkhuis@bladel.nl.

www.vrijwilligersburaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

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

www.oakschoenen.nl

Lenny Teurlings uit Hoogeloon is op 02-10-2020 bevallen van een zoon en de familie 
heeft nu 4 generaties mannen. Linksboven: Ludwig (Loet) van Keulen (1960 - Heeze), 
rechtboven: Gradje van Keulen (1980 - Hoogeloon), linksonder: Theo van Keulen (1937 
- Sterksel) en op schoot Loet van Keulen (2020 - Hoogeloon).

Vanwege de coronamaatregelen ver-
loopt contact met de gemeente voorna-

melijk telefonisch of online. We proberen 
onze dienstverlening zo goed mogelijk 
door te laten gaan. 

Loket burgerzaken werkt alleen op af-
spraak. Een afspraak maken kan via 0497-
650001. Actuele informatie vindt u op 

www.rijksoverheid.nl

Contact met gemeente telefonisch of online

4 Generaties4 Generaties
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GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

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

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

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

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!

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

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

               Renault Dealer & Dacia Service Partner

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

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

betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis? 

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

www.garagehuijbregts.nl

Wij doen alles voor uw auto.

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

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

“DÉ FORD-SPECIALIST VAN DE KEMPEN”

DÉ FORD-SPECIALIST

VAN DE KEMPEN

Wilhelminalaan 3 - Vessem  |  WWW.PVANDEVEN.NL 

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem 
Tel. 0497-591766
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Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 14

Anyone w
ho goes to a psychiatrist ought to have his head exam

ined.
-- Sam

uel G
oldw

yn

7 8 9 2
4

5 1
1 7 6 8

1 9
4 2 1 7

4 6
8

2 9 3 5

 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 4

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

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

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

6 5
6 8 2 3 4 6

4 8 7 9
6 1 8 9 9 4

5 7 3 6 3
9 6

6 8
1 2

4 8 3 2 5
3 2 1 5 8 6

6 1 9 9
2 8 5 7 1 3

1 9
9 3 4 7 6 3 5

9 1 1 5 8 3
2 8 3

4 5 1 6 4 6 1 5 2

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 14

"Autum
n w

ins you best by this its m
ute appeal to sym

pathy for its decay."
-- Robert Brow

ning

7
6 7 3 5 8 4

9 6 8 1
3 5 6

4 2 8 6
4 1 2

5 1 2 4
2 1 7 6 3 8
9

PUZZELEN

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

verticale balk van boven naar beneden een woord of uitdrukking te staan. 
Dat is de oplossing!

Cryptofilippine – Thema: Taal (1)
A 5 4 6 14 1

B 8 11 6 12

C 4 12 9 1 14 15 6 3

D 7 6 6 7 4 11 15

E 9 15 4 6 11 8 3 6 10

F 8 2 14 15 11 7

G 8 9 15 9 8 13

H 12 6 5 4 12

I 2 5 14 14 12

J 9 11 4 11 1 1 15 14 4 10

K 4 12 14 9 8 8

L 9 9 11 15 5 13 4

M 3 14 10 4

N 4 12 14 8 6 2

O 10 6 7

P 11 14 14 9 11 6 15 3

Q 3 9 4 8 9 5 13 10

R 5 9 15 6 7

A – Standaarduitdrukking ( 7)
B – Hier heb je taalgevoel voor nodig (7)
C – Baart dichtkunst (12)
D – Verkleinwoord (12)
E – Kliko (15)
F – Rupsje Nooitgenoeg (10)
G – Zeggen doofstomme koeien (3,4,3)
H – Spreekt de gebarentolk (12)
I – Slotwoord (7)
J – (Hiermee kom je) hoog, hoger, 
  hoogst (13,4)

K – Lump of boule of Knoten (12)
L – (Heeft een) lievelingsschrijfster (12)
M – Komma. Daar doen we niet 
  moeilijk over (4,4)
N – Normaal gesproken (11)
O – Lidwoord (6)
P – Lezing van de havenmeester (11)
Q – Hoopvol bericht (5,9)
R – Hetzelfde ander woord (8)

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

De winnaar van vorige week is: 

Jeanette Bolle 
uit 

Vessem

met het oplossingswoord: 
‘energiecentrale’

Jeanette heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 
is een PC55-pakket 
bestaande uit een heuptas
(sport)handdoek en bidon.
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die vaak twee of meer aanwijzingen bevatten. Sommige vakjes zijn voorzien van een getal; voor hetzelfde 
getal staat dezelfde letter. Zo verkrijg je door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere 
woorden in de puzzel. Deze kunnen dan alvast worden ingevuld. Bij juiste invulling komt in de gekleurde 

 Puzzel & win!

De winnaar van vorige week is: 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

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

De winnaar van vorige week is: 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

Cryptofilippine - Thema: Dieren 
 
   A 13 2 2   7  4   7 12   
 B 11 13 2 2  4   14 7       
     C  2  7   10  1    
  D 8 10 10  14    7       
    E 1 2   7   5  6  9  
       F   10 7  14 10    

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

Taal

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

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

IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll 
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll
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�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN
Slagerij & Poelier!ggg

Ham
lappen

Kippen
bouten

Kippen
vleugeltjes

Rook
worst

Runder
saucijzen

lappenlappenlappenlappenlappenlappenlappen

RookRookRookRookRookRookRookRookRookRookRookRookRookRook
500 gram € 4,75

KippenKippenKippenKippenKippenKippen
500 gram € 2,49

RunderRunderRunderRunderRunderRunderRunderRunderRunderRunder
100 gram € 1,75

Gebraden Fricandeau

Gebraden gehakt

100 gram € 1,75
Gebraden Fricandeau

Gebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehakt

Gebraden Fricandeau
100 gram € 1,29

Gebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehaktGebraden gehakt

saucijzensaucijzensaucijzensaucijzensaucijzensaucijzensaucijzensaucijzen
4+1

GRATIS

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 12  APRIL T/M ZATERDAG 17 APRIL

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

                                                      

RunderRunderRunder

Runder 
entrecôte

COURGE E POKÉ  BOWLSPOKÉ  BOWLSPOKÉ  BOWLSPOKÉ  BOWLS
kip, zalm of ve�ie!

Kent u onze 
h�rlijke poké 

bowls al? Met kip, 
zalm of ve�ie.

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                                         Markt 25 Bladel

Wat dacht je van 
gevulde courge�e, 

courge�i of 
courge�e soep?

COURGE E NU 
EXTRA V�RDELIG!

COURGE ECOURGE ECOURGE ECOURGE ECOURGE ECOURGE ECOURGE ECOURGE ECOURGE ECOURGE ECOURGE ECOURGE ECOURGE ECOURGE ECOURGE ECOURGE ECOURGE ECOURGE ECOURGE E POKÉ  BOWLS
combineren m¡r!

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

boutenboutenboutenboutenboutenboutenboutenboutenboutenboutenboutenboutenbouten
500 gram500 gram € 2,49€ 2,49

Naturel/Gekruid

RunderRunderRunder
100 gram100 gram € 1,75€ 1,75€ 1,75€ 1,75
entrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôteentrecôte
Naturel/Gemarineerd

zalm of ve�ie.
NU EXTRA 

V�RDELIG

worstworstworstworstworstworstworstworstworstworstworstworst
Met goud bekroond

worstworstworstworstworstworstworstworstworstworstworstworst
Met goud bekroondMet goud bekroondMet goud bekroond

Per stuk€ 2,49
vleugeltjesvleugeltjesvleugeltjesvleugeltjesvleugeltjesvleugeltjesvleugeltjesvleugeltjesvleugeltjesvleugeltjes

4+1
GRATIS
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Ben je op zoek naar een uitdaging?

Wij zijn op zoek naar een interieurbouwer / werkvoorbereider die ons team komt versterken.

Ben jij opzoek naar een uitdaging ? Wil jij een project van A tot Z maken?
Dan zijn wij op zoek naar jou!

Bone Interieurwerken is een bedrijf, dat al 30 jaar maatwerk interieurs maakt in het midden- en hoger segment, voor zowel bedrijven als 
particulieren. Tevens zijn wij gespecialiseerd in het verwerken van Solid Surface. Wij zijn uitgerust met een modern machinepark, waaronder 5 
- assige gestuurde CNC machines. Deze machines staat tot jou beschikking en wij bieden je interne en externe cursussen aan, om deze 
machines onder de knie te krijgen. Uiteindelijk betekent het dat je een totaal project aflevert.

Jouw profiel:
* Ervaring als allround interieurbouwer
* Oog voor detail
* Geen 9 tot 5 mentaliteit
* Goede communicatieve vaardigheden
* In het bezit van rijbewijs B
* Het kunnen aanreiken van technische en 
   creatieve oplossingen.

Interesse ?
Neem contact op met : 
henk@boneinterieurwerken.nl

Competenties:
* Zelfstandig kunnen werken
* Oplossingsgericht
* Klantgericht
* Teamspirit.

VACATURES

Vacatures in de regio!



25 9 april 2021

• Verdienste ca. € 350,- tot € 400,- per vier weken 
• Maandag t/m vrijdag voor 07.00 uur bezorgen, zaterdag voor 08.00 uur

• Gratis de krant lezen • Elke week winacties • Welkomstpakket
• Startpremie € 150,- na drie maanden goed bezorgen

na zes maanden nogmaals € 150,-
minimumleeftijd 15/18 jaar

Bezorgers gezocht in Hapert & Reusel

 Meer informatie of aanmelden?
krantenbezorgen.nl 

Plastifran is één van de bedrijven van The Schippers Group. Bij Plastifran worden 
oormerken geproduceerd en daarnaast houden zij zich bezig met de productie 
van biologische vliegenbestrijdig. 
Voor onze productie van biologische vliegenbestrijding zijn we opzoek naar een 
weekendhulp. Je zal zo’n 4 tot 6 uur op zaterdagen en/of zondagen werkzaam 
zijn binnen de organisatie. 

Wat vragen wij?
•  Het lijkt je leuk om met machi-

nes te werken.
• Woonachtig in de regio.
• Je bent een echte doener.
• Enthousiasme en gezelligheid!

Wat ga je doen?
Als productiemedewerker houd je je be-
zig met de biologische vliegenbestrijding.
•  Je draagt zorg voor de dagelijkse cyclus 

van voeren, oogsten en verzenden.
•  Je werkt met levende dieren (vliegen).
• Je bedient machines.
• Je controleert klimaatinstellingen.

Contact
Zie jij het wel zitten om bij ons te komen werken? Neem dan contact op via:
recruitment@schippers.eu

Weekend bijbaan
Productie medewerker

TSG_PC55_Advertentie_Personeel_130x195mm.indd   1TSG_PC55_Advertentie_Personeel_130x195mm.indd   1 02-04-2021   16:1302-04-2021   16:13

AB Werkt
Dominépad 6A, Hoogeloon  |  T 0497 – 76 34 00  |  ab-werkt.nl

Interesse? Neem contact op met Hanneke via 
hoogeloon@ab-werkt.nl of 06 – 15 18 72 27

Wil je 
werken in de 
buitenlucht?
Zie jij buiten werken met machines en fijne collega’s wel 
zitten? Ga dan aan de slag in het groen, de GWW of in 
een kwekerij. Wij hebben mooie banen voor jou:

Wat pakken we vandaag aan?

• (assistent) Hovenier

• Loadermachinist

• Grondwerker

• Medewerker groenvoorziening

• Stratenmaker

• Medewerker kwekerij

• Tractorchauffeur

… en nog veel meer.

Met en zonder ervaring, fulltime of parttime, tijdelijk of voor lange tijd. 
Bij AB Werkt gaan we op zoek naar de baan die bij jou past. Soms is er 
een spuitlicentie, bosmaaiercertificaat of VCA vereist. 
Heb je die niet? Geen probleem! We helpen je graag om die te behalen. 
Wat wordt jouw volgende baan?

Ben jij een
goede
motivator?

 
 
 
 
 
De Berkendreef is een revalidatieafdeling
op onze locatie Floriaan in Bladel. De
cliënten die bij ons op de afdeling
verblijven streven er allemaal naar om weer
zelfstandig thuis te kunnen wonen.
 
Samen bereik je meer
Als vrijwilliger ondersteun je de cliënten en
medewerkers bij dit proces. Het is de
bedoeling dat de cliënten zoveel mogelijk
zelf doet. Je kan ze hierbij helpen
door bijvoorbeeld samen de tafel te
dekken, een luisterend oor te bieden, een
stukje wandelen of te ondersteunen bij
het voorbereiden en rondbrengen van het
avondeten. 
 

Waar zijn we naar op zoek?
We vinden het belangrijk een match te
maken met jouw talenten en de wensen
van onze bewoners. Ben jij iemand die:

Mensen kan motiveren en activeren;
Gezellig aanwezig is;
Zelstandig kan werken;
Flexibel is wat betreft de
werkzaamheden

 
Dag & tijd
We zoeken vrijwilliger voor de
ma-di-woe-do-vrij-za of zondag

8.00 - 10.30 uur 
16.30 - 19.30 uur

Je kan zelf aangeven welke dag en tijd jou
het beste uitkomt.
Interesse? Bel 0651587622
 

Revalidatieafdeling
Berkendreef zoekt
vrijwilligers!

Vacatures 
in de regio!
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REGIO - Tot 
minimaal 1 
oktober mag 
geen water 
worden op-
gepompt uit 
beken, slo-
ten en vijvers/

vennen in de stroomgebieden van de 
Beerze, Reusel en Nete ten zuiden van 
het Wilhelminakanaal en uit wateren in 
Park Meerland in Eindhoven. Deze ge-
bieden zijn extra gevoelig voor droogte. 
De maatregel is nodig om watertekorten 
in oppervlaktewater, zoals sloten en be-
ken, te voorkomen. 

Halfjaarverbod jaarlijks in droogtesei-
zoen
Dit onttrekkingsverbod gaat jaarlijks auto-
matisch op 1 april in. Tot minimaal 1 ok-
tober mag geen water opgepompt worden 
uit bepaalde beken, sloten en andere wa-
terpartijen om bijvoorbeeld te beregenen. 
Het verbod geldt voor vaste sproei-instal-
laties, maar ook voor mobiele installaties 
zoals zuigwagens en giertonnen. De enige 
uitzondering hierop is het laten drinken van 
vee of een brand blussen met slootwater.

Gebied gevoelig voor droogte
Dit onttrekkingsverbod geldt alleen voor de 
stroomgebieden van de Beerze, Reusel en 

Nete en daarop afwaterende sloten ten zui-
den van het Wilhelminakanaal. Deze beken 
en sloten liggen hoog en zijn zo gevoelig 
voor droogte dat het water hier in enkele 
dagen heel snel kan zakken. Vanwege dit 
jaarlijks terugkerende probleem koos De 
Dommel in 2017 voor duidelijkheid: een 
jaarlijks terugkerende regel in dat gebied. 
In 2020 was het zelfs nodig om het half-
jaarverbod te verlengen tot eind december.

In de rest van het Dommelgebied is op-
pompen van oppervlaktewater nog toe-
gestaan, behalve in inlaatgebieden Olen 
en Sonniuswijk in Son en Breugel. Hier 
geldt altijd een onttrekkingsverbod. Wan-
neer waterpeilen en doorstroming in an-
dere stroomgebieden snel zakken, kan het 
waterschap ook daar een tijdelijk onttrek-
kingsverbod instellen.

Ook besluit over grondwater
De Brabantse waterschappen besloten 
vanaf nu ook dat agrariërs en grondeige-
naren hun grasland tot 1 juni – onder voor-
waarden – mogen beregenen met grond-
water.

Elke druppel telt
De drie droge zomers van 2018, 2019 en 
2020 laten zien dat stromend water in slo-
ten en beken niet vanzelfsprekend is. Vol-
doende water is van belang voor natuur, 
landbouw en inwoners in het Dommelge-
bied. Daarom werkt Waterschap De Dom-
mel samen met andere overheden, bedrij-
ven, boeren, natuur- en milieuorganisaties 
en inwoners aan manieren om méér water 
langer vast te houden en minder water te 
gebruiken.

Tot 1 oktober geen water oppompen 
uit Beerze en Reusel

KEMPEN - De Bibliotheek zet lokale au-
teurs graag in de schijnwerpers. Nor-
maal gesproken biedt ze schrijvers een 
podium in de vestigingen. Nu dit niet 
kan, geniet je ook online van de beste 
verhalen van lokale auteurs. De komen-
de weken staan verschillende online 
jeugdactiviteiten op het programma. 
Van 4 tot 14 jaar; er zit voor alle leeftij-
den iets bij.

Online voorlezen en rappen met Paul 
Nijhof
Dinsdagavond 13 april, om 19.00 uur, leest 
Paul Nijhof uit Maarheeze voor uit zijn boek 
‘Rapper in nood’. Hij zal niet alleen maar 
voorlezen. Paul kan goed rappen en wil 
ons ook een stukje laten horen. Daarnaast 
geeft hij les over hoe je zelf een rap maakt. 
Na de activiteit heb je een week de tijd 
om zelf een rap te maken en naar Paul te 
sturen. Degene met de gaafste inzending 
wint een gesigneerde versie van ‘Rapper in 
nood’. ‘Rapper in nood’ is een spannend 
verhaal over identiteit en doorzettingsver-
mogen, over de passie voor hiphopmuziek 
en voetbal, maar meer nog over de alles 
overwinnende kracht van vriendschap. 
‘Rapper in nood’ is geschreven voor kinde-
ren van 10 t/m 14 jaar.

Online voorlezen met Cees Hoogland
Hoe maak je corona voor een kind helder? 
Auteur en Beerzenaar Cees Hoogland en 
illustrator Marianne Smit lezen op donder-

dagavond 15 april, om 19.00 uur, voor uit 
hun nieuwe boek ‘Tommie en Lova: het 
corona-bezoek’. Cees Hoogland schreef 
diverse korte verhaaltjes over zijn bezoe-
ken en ervaringen met zijn kleinkinderen in 
de coronaperiode. Deze avond leest hij een 
aantal verhalen voor. De verhalen zijn ge-
richt op kinderen van 4 tot en met 8 jaar. Per 
inschrijving kunnen de auteur en illustrator 
een boek van ‘Tommie en Lova: het coro-
na-bezoek’ uitdelen doordat ze een mooie 
subsidie van DELA hebben ontvangen. 
Geef daarom bij de inschrijving aan in welke 
bibliotheek je het boekje wilt ophalen. 

Online voorlezen met Rob Oostveen
Op dinsdagavond 20 april, om 18.30 uur, 
leest Rob Oostveen uit Eersel online en-
kele verhaaltjes voor uit zijn boek ‘Dieren 
om van te houden’. In het boek staan twin-
tig korte verhalen die allemaal over dieren 
gaan. Van een kikker tot een olifant en van 
een merel tot een kangoeroe. Ze beleven 
gekke en grappige avonturen. Welke ver-
halen Rob voorleest, is nog een verrassing! 
Ook kunnen de kinderen vragen stellen aan 
de schrijver van deze mooie en grappige 
verhaaltjes. De verhalen zijn gericht op kin-
deren van 4 tot en met 8 jaar.

Aanmelden
Deelnemen aan deze activiteiten is gra-
tis. Je hoeft geen lid te zijn van de Biblio-
theek. Aanmelden kan via de website van 
de Bibliotheek. Het online voorlezen vindt 
plaats via Zoom. Voor dit online platform is 
in principe geen installatie nodig, het werkt 
via je webbrowser. Bij aanmelding ontvang 
je op de dag zelf een aanmeldlink vanuit 
de Bibliotheek en bijgevoegd een instructie 
rondom het gebruik van Zoom.

www.bibliotheekdekempen.nl

Online voorlezen en rappen met 
lokale auteurs bij de Bibliotheek

WIST 
   JE 
 DAT...?

... er een zeeslak        bestaat met een metalen harnas? 

Deze leeft in heel diep water, dat erg heet is. Hij draagt 

schubben die zijn gemaakt van ijzer en de rest van zijn 

schaal (die ook nog eens magnetisch is) is van pyriet. 

De slak haalt zijn metalen uit mineralen in het water. 

Het Amerikaanse leger bestudeert het pantser van 

de slak om er nieuwe technologie uit te halen.

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

“Uw advertentie
overal gezien”

Bereik met je advertentie de gehele 
Kempen en plaats deze door 
van PC55 naar De Hint in Eersel en 
De Eyckelbergh in Bergeijk. 

Informeer 
naar de 

aantrekkelijke tarieven.

&
 iedere 
week

op de mat!

Blader
Online 
door de 
krant

Lokale 
informatie

PDF van de week

PDF archief
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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
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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. 
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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!

INFORMATIEF
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Voor reparatie, onderhoud en APK naar:

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

Willibrordlaan 48, Hulsel • Tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

40,-
25,-

DEALER

30,-
www.deleesttegels.nl

PER 
M2

PER 
M2

PER 
M2

Meeltjes

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.

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

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

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.

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

Marstrommel met trommelstokken en riem, 
i.g.st. slechts € 75,-. Tel. 0497-643551.

8 stuks steigerklemmen, € 5,- per stuk.
Tel. 06-46676693.

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-vorentrekker, € 10,-. 
Tel. 06-46676693.

Nieuwe boodschappentas op wielen € 12,-. 
1 Baby Born pop € 15,-. 1 poppenbedje € 6,-.
Tel. 0497-384384.

Wit houten poppenschommelwieg met blauwe 
bekleding, 65x40x98 cm. € 15,00. Tel. 643017.

Schemerlamp met messing voet en witte kap, 
H 1,62. € 30,00. Tel. 0497-643017.

Bureau, zwart, 160x80 cm, in hoogte 
verstelbaar, z.g.a.n. Tel. 06-57143144.

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

Demontabele bouwkeet, 370 x 310, 
golfplatendak. Tel. 06-13672356.

Airfryer, 12 liter, z.g.a.n. € 30,-. 
Tel. 06-13743246.

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

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: Iemand die ons zorgteam komt 
versterken, v.a. niveau 3, incl. minimaal 1 
weekend per mnd. van 7 uur. Goede beloning. 
Tel. 06-22152880.

GEZOCHT: (Schoolgaand) hulpje voor licht 
huishoudelijk werk op zaterdagmorgen bij 
rolstoeler. Goede beloning. Tel. 06-22152880.

GEZOCHT: Stalling voor oldtimer, L 430, 
Br 170, in omgeving van Hoogeloon-Hapert-
Vessem. Tel. 06-46194891.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 1x per 
twee weken, 3 uur, omgeving Hooge Mierde. 
Tel. 06-12820908.

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 GEVRAAGD: Opbergruimte.
Tel. 06-20671898.

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: 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 wit met gemarmerd groen 
(1998). Tel. 06-13727622.

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.

TE KOOP GEVRAAGD: Woonhuis met 
garage. Tel. 06-20671898.

 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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Op 16 april wordt ‘Drie is teveel’ 
uitgezonden op KempenTV. 

De hele dag door zal het toneelstuk dat opgevoerd werd in 2014 
te zien zijn. De regie was in handen van Bernard Tholen.

 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

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

KEMPEN - De Bibliotheek heeft een ge-
varieerd online programma met work-
shops, lezingen en cursussen over ver-
schillende onderwerpen. Deze keer kun 
je virtueel op (wereld)reis en ontdek je 
alles over babygebaren. 

Webinar ‘Op (wereld)reis met Never Stop 
Travelling’
Reisexperts Jolanda Verdegaal en Ruud 
van Empel vertellen je op donderdagavond 
15 april over de meest bijzondere bestem-
mingen tijdens dit webinar. Jolanda Verde-
gaal en Ruud van Empel (beiden van Never 
Stop Travelling) hebben één grote gedeel-
de passie en dat is reizen. Samen hebben 
ze al 69 landen bezocht en prachtige her-
inneringen gemaakt. In dit webinar nemen 
ze je mee op reis. Ze vertellen over hun ei-
gen reiservaringen en laten je kennismaken 
met de meest bijzondere bestemmingen 
op aarde. 

Tijdens een afwisselend programma leer 
je nieuwe landen kennen en krijg je te zien 
wat er allemaal te beleven valt als je je bui-
ten de gebaande paden begeeft. Wat kun 
je allemaal leren van een andere cultuur, 

exotische natuur, de lokale bevolking? 
Daarnaast krijg je praktische tips en ver-
schillende do’s en dont’s waar je vóór en 
tijdens jouw reis rekening mee kunt hou-
den. Weet je nog niet waar je komende va-
kantie of verre reis naartoe gaat? Na deze 
avond hoogstwaarschijnlijk wel!

Online lezing babygebaren
Ilse Kuijpers, pedagoog en baby-, en kin-
dergebarenspecialist gaat vrijdagavond 16 
april met jou als professional, (groot)ouder 
of opvoeder dieper in op de mogelijkheden 
van het gebruik van gebaren bij een kind. 
Het gebruik van gebaren is een eeuwenoud 
fenomeen. Zonder dat we het beseff en, ge-
bruiken we allemaal gebaren in ons dage-
lijks leven en ook in de opvoeding. Een van 
de eerste dingen die we ons kind leren is 
om de armpjes uit te steken als het opge-
pakt wil worden of om te zwaaien als we 
weg gaan. Hoe mooi is het als een kind ‘Ik 
hou van jou’ kan gebaren naar oma, die aan 
de andere kant van het raam zit te wachten 
op een vorm van contact. Juist nu, in deze 
moeilijke tijd, wordt onze menselijke be-
hoefte aan contact steeds meer zichtbaar. 

Een baby ontwikkelt vanaf ongeveer zes 
maanden begripsvorming en kan vanaf die 
leeftijd verbindingen gaan leggen tussen 
een woord, een voorwerp en een gebaar. 
Door elke dag gebaren te gebruiken kun je 
niet alleen eerder communiceren met jouw 
kind, maar weet je ook beter wat er zich 
allemaal in dat kleine hoofdje afspeelt. Ilse 
Kuijpers vertelt je er alles over. Er zal te-
vens aandacht zijn voor de praktijk en je 
krijgt handvatten aangereikt waarmee je 
direct aan de slag kunt.

Aanmelden
Deelnemen aan deze activiteiten is gra-
tis. Je hoeft geen lid te zijn van de Biblio-
theek. Aanmelden kan via de website van 
de Bibliotheek. Het online voorlezen vindt 
plaats via Zoom. Voor dit online platform is 
in principe geen installatie nodig, het werkt 
via je webbrowser. Bij aanmelding ontvang 
je op de dag zelf een aanmeldlink vanuit 
de Bibliotheek en bijgevoegd een instructie 
rondom het gebruik van Zoom.

www.bibliotheekdekempen.nl

Online lezingen bij de Bibliotheek
Op virtuele (wereld)reis en aan de slag met babygebaren

REUSEL - Al jaren zamelt basisschool 
de Leilinde kleding in voor het goede 
doel via Sam’s Kledingactie. Ieder voor-
jaar en najaar organiseert Sam’s Kle-
dingactie een aantal speciale landelijke 
actiedagen, om zo extra veel kleding op 
te kunnen halen voor een specifi ek ge-
kozen goed doel en deze keer is er ge-
kozen voor hulp aan de democratische 
republiek Congo voor betere leerom-
standigheden voor schoolkinderen.

Op donderdag 15 april kunt u uw herdraag-
bare kleding en schoenen inleveren bij ba-
sisschool De Leilinde. Kapotte en vuile kle-
ding, speelgoed en knuff els, handdoeken, 
kussens en dekbedden mogen helaas niet 
ingeleverd worden.

Voor meer informatie over het werk van 
Sam’s Kledingactie, de projecten die zij on-
dersteunen en over wat er wel en niet mag 
worden ingeleverd kunt u terecht op www.
samskledingactie.nl. Doe mee en steun dit 
goede doel en lever de kleren die u niet 
meer draagt in.

Wanneer en tijd: donderdag 15 april, van 
08.30 tot 14.00 uur. Waar:  basisschool De 
Leilinde (Plonderijen/zijde van de aula).

Zo krijgen kinderen in Congo mede dankzij 
u een betere toekomst!

Kledinginzamelingsactie 
basisschool De Leilinde 
via Sam’s Kledingactie

Voel jij je wel eens eenzaam of maak je 
je zorgen over iemand die eenzaam is? 
Weet je dat beweging helpt bij eenzaam-
heid 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 bewe-
gen’ krijg je informatie over wat er mo-
gelijk is op het gebied van sociale acti-
viteiten 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
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Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Petrusklepel
Dagblad Trouw heeft mij en enkele anderen 
geïnterviewd over hoe wij vasten. Na 40 
dagen belden ze terug. Meestal krijgt een 
onderwerp even aandacht en dan springt 
het naar iets anders. Verslaggeefster Maai-
ke van Houten wilde juist wel terugblikken. 
Dat leverde een leuk telefoongesprek op 
waaruit ik één gedeelte naar voren haal. 
“De bedoeling van vasten is dat je dich-
ter bij God leeft. Je moet door een zekere 
saaiheid heen. Maar bidden wordt leuker 
als je het leven saaier maakt. Dat kun je 
niet beredeneren, dat moet je ervaren. Ik ga 
het vasten ook wel weer missen. Het geeft 
een verdieping die fi jn is.” Dingen als vas-
ten en bidden doen je weer beseff en dat je 
een ziel hebt. Daarom is het domein van de 
ziel eng voor mensen die alles willen con-
troleren. In de ziel is namelijk God de baas 
en dat zijn we niet meer gewend. Wij willen 
zelf baas zijn; dingen onder controle heb-
ben. Ik zal de laatste zijn om te zeggen dat 
dat voor mij niet geldt. Er breekt dan ook 
een spannende tijd aan: de paastijd. De tijd 
van de onverwachte ontmoetingen tussen 
Jezus en zijn apostelen. De Heer kiest zelf 
zijn ‘slachtoff ers’ uit. Op Beloken Pasen 
was dat de ongelovige Thomas. Ik ben 
benieuwd wie onder ons de volgende is.

Pastoor Schilder

Vooravond
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

Maandag 12 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Hermenegild
Dinsdag 13 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 14 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Thea van Gelderen
- Daisy van Gelderen
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 15 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vrijdag 16 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Zaterdag 17 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, Eucharistieviering

3e Zondag van Pasen
Zondag 18 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 17 en 18 april)

Bladel zaterdag:
- Anneke van Bommel-de Beijer
- Lies Tenbult-Groenen

Bladel zondag:
- Piet Schenning
- Sjo van Laarhoven (vw. verjaardag 
  nms. kinderen, kleinkinderen 
  en achterkleinkinderen)
- Frans Klessens en 
  Anna Klessens-Teurlings
- Erwin van Rooij en zijn moeder Louisa
- Marjorie Mary Gil

Casteren:
- Trien van den Berk-Castelijns

Hapert:
- Om roepingen in Gods Kerk

Hoogeloon:
- Miet van der Aa en 
  haar ouders Van der Aa-van de Pas
- Koos Hendriks-van Puyenbroek
- Bert van de Vondevoort (f)

Netersel:
- Om roepingen in Gods Kerk

Mededelingen:
-  We bedanken alle vrijwilligers die zich 

hebben ingespannen om de Goede Week 
en Pasen op waardige wijze te kunnen 
vieren.

-  Achterin de kerk liggen nieuwe gebeds-
kaarten. We nodigen u uit om dagelijks of 
regelmatig mee te bidden om zegen over 
onze parochie.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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)

Maandag 12 april
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 13 april
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 14 april
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Peer van den Borne
- Ad van Gompel

Donderdag 15 april
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding
Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 16 april
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum

- Jaargetijde An Antonis-Panjoel
- Bernard Bleumer en 
  overige familieleden

3e Zondag van Pasen
Zaterdag 17 april
17.30 uur: Eucharistieviering
- Peer Kerkhofs en Dora Kerkhofs-van 
  Gompel (nms. fam. Schorn, Duitsland)

Zondag 18 april
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Jan Jansen, Marie Jansen-Maas 
  en Janus Janus
- Piet van Gestel, 
  Mina van Gestel-Hermans en 
  Annie Schellekens-van Gestel
- Janus van Dongen en 
  Annie van Dongen-Korse 
  (vw. huwelijksdag)
- Jan Sanders en overleden familieleden
  Cor, Willem, Mia en Leen

Mededelingen:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
VOORLOPIG GEEN KERKDIENSTEN IN WITTE KERKJE

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

Vanuit de Immanuëlkerk en diverse kerken in de 
omgeving worden ook video-diensten uitgezonden. 
Zie: www.pkn-bladel.nl

Contactgegevens 
pastorie/parochiekantoor
Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel
Website: www.parochiepetruspaulus.nl

•  Pastorie Bladel: Pastoor Schilder,    
telefoon 0497-381234. 

Openingstijden parochiekantoor:
Ma. t/m vrij. van 09.00 tot 12.00 uur. 
Tel. 0497-387618. 
E-mail: kantoor@parochiepetruspaulus.nl 

(Bij afwezigheid wordt u verzocht de 
 voicemail in te spreken.)
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Dorpstraat 25A - 5575 AE Luyksgestel 
www.uitvaartbegeleiding-kempenland.nl 

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

INFORMATIEF

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

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

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

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

Voor meer informatie kunt u ook onze 
websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

12 APRIL

T/M

VRIJDAG 

16 APRIL
OIRSCHOT-EERSEL - 
In de Algemene Leden 
Vergadering van Land-
coöperatie Dal van de 
Kleine Beerze van 23 
maart werden drie nieu-
we bestuursleden voor-
gedragen en geïnstal-
leerd. Dit betekent een 
uitbreiding van het hui-
dige bestuur: Joos van 

Hees (vicevoorzitter), René van Tiggelen 
(penningmeester), Joost Maas en Riky 
de Veth (bestuursleden). Jan Denissen 
is de nieuwe voorzitter en Ria Bernards 
en Jan van Gerven bestuursleden. 

Voorzitter Jan Denissen voelt zich vereerd 
dat hij bij de Landcoöperatie is uitgeno-
digd.  Jan is geboren in Moergestel op 
een boerderij aan het riviertje - in het dal 
van - de Reusel. Hij heeft in Wageningen 
gestudeerd, zijn arbeidzaam leven was hij 
werkzaam als veehouderijdocent en daar-
na als opleidingsdirecteur voor de oplei-
dingen  Landbouw/veehouderij, Natuur en 
recreatie, Toegepaste Biologie en Milieu-
kunde. Jan kent veel mensen die bij hem in 
de klas hebben gezeten. Hij is woonachtig 
in Biezenmortel en ook betrokken bij de 

Hilverboeren. Een eerste reactie van Jan in 
de ALV: “De Landcoöperatie heeft al mooie 
uitdagingen behaald, maar nog veel moois 
te doen.”

Bestuurslid Ria Bernards woont aan het 
Meerven in Vessem en ze is opgegroeid 
tussen agrariërs. Haar huidige beroep is 
beeldend docent. Ria wil met haar passie 
voor natuur en interesse in agrarisch land-
schap, haar betrokkenheid bij voedselbos-
sen een actieve bijdrage leveren aan Land-
coöperatie Dal van de Kleine Beerze.

Bestuurslid Jan van Gerven is al een paar 
keer benaderd door Michael Borsten, één 
van de pachters bij Land coöperatie Dal 
van de Kleine Beerze, met de vraag of hij 
in het bestuur zou willen. Hij heeft contact 
gezocht met René van Tiggelen en na een 
wandeling door het gebied gemaakt te 
hebben is Jan enthousiast geraakt. Jan 
woont in Oostelbeers. In de ALV vertelt hij 
een mooie anekdote; hij dook vroeger in 
de Kleine Beerze toen er in de zomer nog 
veel water in stond. Jan is boerenzoon, hij 
volgt de boeren en de huidige ontwikkelin-
gen met veel interesse.  Hij heeft interesse 
in de natuur en is actief in het verenigings-
leven.

Landcoöperatie Dal van de Kleine Beerze breidt bestuur uit

Vanaf eind april worden verschillende 
eiken bespoten met een biologisch mid-
del. Dit doen we om de overlast van de 
eikenprocessierups in mei tot en met 
juli te beperken. Dit ‘preventief spuiten’ 
vindt binnen de bebouwde kom, soms 
ook ’s avonds en ‘s nachts, plaats (vanaf 
21.00 uur). Zo beperken we overlast zo-
veel mogelijk. 

Waar nodig doen we nog een nabehande-
ling of zorgen we voor waarschuwingen. 
Ook stimuleren we zo veel mogelijk de 
biodiversiteit en natuurlijke vijanden. Hierin 
volgen wij de landelijke regels. 

Op www.reuseldemierden.nl/nieuws lees 
je in welke straten we de eiken preventief 
bespuiten. Op eigen terrein ben je zelf ver-
antwoordelijk voor de beheersing van de 
eikenprocessierups. Als je in een gebied 
komt met processierupsen, bedek dan zo 
veel mogelijk je huid en vermijd contact 
met brandharen. Ben je toch in contact 
gekomen met de brandharen? Ga dan niet 
krabben of wrijven, maar spoel goed af met 
water. Bel je huisarts bij ernstige klachten. 

Hoe kun je ons helpen?
-  Stimuleer de natuurlijke vijanden van de 

eikenprocessierups. Dit doe je door meer 

variatie aan te brengen in (tuin)beplanting 
of door het creëren van beschutte plek-
ken met nestkastjes.

-  Meld openbare locaties met plaagdruk 
aan team Ruimtelijk Beheer via www.
reuseldemierden.nl/iets-melden of 0497-
650650. 

Meer informatie over de eikenprocessie-
rups vind je op 

www.processierups.nu

Beheersing 
eikenprocessierups

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
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