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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Ook dit jaar zal het Open Pius 
Podium weer anders zijn dan normaal. 
Geen publiek in de zaal, geen trotse 
ouders die hun kind veelal voor ’t eerst 
op ziet treden in een band. Maar het 
OPP gaat wel gewoon door, met op-
tredens, bands, zenuwen en heel veel 
plezier. Gestreamd thuis te bekijken op 
tablet of tv. Muziekdocent Chris van de 
Vijfeijke stelt de band MDH en drummer 
Rob Jobse graag voor.

Smaakt naar meer
Vorig jaar zette Jari, Daan, Juanita en Jer-
ferson hun eerste show neer met de band 

die op school was ontstaan. Onder leiding 
van Chris van de Vijfeijke kregen ze muziek-
les en werd de band – die inmiddels onder 
de naam MDH ‘Make Dreams Happen’ be-
kend staat – opgericht. Chris: “Ik zag dat de 
leerlingen veel plezier hadden in het spelen 
en we konden een goede verdeling qua 
instrumenten maken. Ze hebben bij de di-
ploma-uitreiking vorig jaar gespeeld en dat 
smaakte kennelijk naar meer. Nu doet MDH 
mee aan het Open Pius Podium en dat gaat 
een feestje worden.” Over die instrumenten 
bleek enige discussie. Jerferson: “Ik drum 
graag net als Daan maar als ik eerlijk ben 
is Daan er beter in én hij had een drumstel 
geregeld dus mag hij het doen. Ik vind bas-
gitaar ook leuk dus doe ik die.”

Ervaring
Jari bleek al gitaar te kunnen spelen en 
neemt die partij voor zijn rekening. “Ik had 
vorig jaar nog geen elektrische gitaar maar 
ik vond het optreden dat we moesten gaan 
doen wel een goede reden om er eentje te 
kopen. Het is echt een geweldig instrument 
en ik leer veel tijdens de repetities.” Juanita 
neemt de zang op zich, ze zingt al langer 
maar moet eerlijk bekennen dat het reper-
toire van MDH niet perse haar voorkeur 
heeft. “Ik hou heel erg van Nederlandstalige 
muziek maar met MDH spelen we een num-
mer van Greenday. Best wel stevige rock. 
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Online 
Open Pius 
Podium
Op 24 april presentatie 
van zestien bands 
van alle leerwegen 
Pius X-College
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In een nieuw jasje:
Robbies 
BUITENgeWOON

7
Ontwikkelingen 
De Groene Long Bladel 
in volle gang

17
Buurtgezinnen; 
Opvoeden doen
we samen

27

Het Open Pius Podium is dit jaar alleen online te volgen op 24 april via www.piusx-tv.nl/live. De optredens zijn vooraf opgenomen en 
worden door de leerlingen van Pius X-TV gemonteerd tot een gave show. Naast optredens van de bands, zal razende reporter Brent 
van Herk de muzikanten en docenten interviewen. V.l.n.r. Jari, Juanita, Daan, Jerferson en Chris (docent).
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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
16-04 tm 22-04-21

Festuca ‘Intens Blue’
Blauwe schapengras

Potmaat: 17 cm
6,99 per stuk

Exclusief siermand

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

Geranium
Hang of staand
Zomerbloeier
1,99 per stuk

10,-
5 voor

Solanum (hang)
Zomerbloeier
Potmaat: 12 cm
2,79 per stuk

Hortensia
‘Light-O-Day’
Winterhard

15,-
12 voor

15,-
3 voorvoor 11,⁹⁹

14,99

actie

t.w.v. 5,00

: 12 cm

Volop Groenten

Exclusief siermand

15,
3 voor

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

BLADEL - De lan-
delijke verkiezin-
gen hebben een 
goed resultaat voor 
D66 opgeleverd, 
maar liefst 1700 

Bladelnaren hebben op D66 gestemd. 
Aangezien de gemeenteraadsverkiezin-
gen voor de deur staan, wil D66 Bladel 
daarom aan deze stemmers vragen of 
zij actief iets in de gemeente willen gaan 
doen. 

Dat kan zijn als raadslid, wellicht als vrijwil-
liger, maar ook als lijstduwer in de volgen-

de verkiezingen. Iedereen kan zich aanmel-
den als lid via wordlid.d66.nl. We snappen 
echter dat u nog vragen heeft of juist goe-
de ideeën. Daarom organiseert D66 Bladel 
voor politiek geïnteresseerden een wande-
ling door Bladel om over actuele thema’s in 
de gemeente te spreken. 

Deze wandeling vindt plaats op zondag 25 
april, om 10.00 uur, en start op het parkeer-
terrein van vv Bladella. Om alles in deze 
coronatijd in goede banen te leiden, vragen 
wij u om u aan te melden als u deel wilt 
nemen. Dit kan door een mailtje te sturen 
naar d.daris@bladel.nl.

Wandelen met D66 
door Bladel

HOOGELOON - Van 
17 april t/m 6 juni is 
er een expositie van 
Marja Koenraad en 
Lydia Scheurleer in 
Galerie De Kunstka-
mer, Hoofdstraat 49 

in Hoogeloon. I.v.m. corona is er geen 
opening. Wij volgen de richtlijnen op van 
RIVM. U kunt met ons een afspraak ma-
ken om de galerie te bezoeken tijdens 
de openingstijden.

Marja Koenraad
Marja Koenraad studeerde tekenen en 
schilderen aan de Academie voor Beelden-
de Vorming in Tilburg en aan de Academie 
voor Beeldende Kunst (AKI) in Enschede. 
Het werk verkent de mogelijkheden en 
toepassingen van de lijntekening. Door 
gebruik te maken van zwarte inkt, verf op 
papier, soms in combinatie met kleur, legt 
ze de nadruk op de nuanceringen van het 
zwart en de kleur, materialiteit en structuur 
van het witte papier. Ze werkt op verschil-
lende soorten papier, zoals bijvoorbeeld 
rijstpapier. De structuur van het rijstpapier 
en de lichte transparantie dragen bij aan de 
wijze waarop de tekening als een stempel 
of print overkomt.

Marja beperkt zich niet alleen tot abstrac-
te vormen, maar gebruikt ook fl orale mo-
tieven, cirkels worden ineens bloemen en 
bloemen transformeren op hun beurt in 
exotische dessins. Lijnen en vlakken met 

soms een paar kleuren veranderen van 
strepen in trappen, raamkozijnen of noten-
balken.  

Lydia Scheurleer
Lydia studeerde tekenen en schilderen aan 
de Academie voor Beeldende Vorming in 
Tilburg. Het landschap, dat voortdurend 
verandert onder invloed van het weer in 
combinatie met ingrijpen van de mens, is 
de voedingsbodem voor haar beeldend 
werk. Ontstaan, groei, verval en sterven 
zijn facetten die van invloed zijn op kleur, 
vorm en sfeer. Dit continu doorgaan van 
natuurlijke processen en ritmes intrigeert 
haar. Ze gebruikt handmatige druktechnie-
ken, gecombineerd met tekenen en schil-
deren, dat leidt tot seriematige werken. 
Hierin worden verschillende mogelijkheden 
van landschappelijke elementen verkend 
en staan toeval, intuitie en materiaalge-
bruik centraal.

Zo ontstaat er ruimte om ongebreideld te 
verbeelden, het werk groeit onder haar 
handen!  Verschillende lagen zorgen voor 
een ruimtelijke werking: organische vormen 
gaan in het werk een eigen leven leiden. 

Galerie De Kunstkamer is open op za-
terdag en zondag van 13.00 tot 17.00 
uur. I.v.m. corona uitsluitend op telefoni-
sche afspraak: 06-15883990 of per mail: 
dekunstkamer@chello.nl

www.galeriedekunstkamer.nl

Expositie van Marja Koenraad 
en Lydia Scheurleer in 
Galerie De Kunstkamer
17 april t/m 6 juni - tekeningen/mixed media

Leeuwarder Courant
- 1911 - 
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Ook leuk om te doen hoor maar als ik had 
mogen kiezen was het een nummer van 
Hazes geworden.”

Compliment
Zenuwen voor het optreden hebben de 
vier leerlingen van het Praktijkonderwijs 
niet. “We hebben veel gerepeteerd en dat 
blijven we doen tot het optreden. We moe-
ten natuurlijk wel goed voor de dag komen 
want we zijn de eerste band van de Praktijk-
school die ooit meedoet aan het OPP. Da’s 
best bijzonder.” Dat vindt Chris ook: “Ik vind 
het echt tof dat ze mee doen. Leerlingen 
krijgen alleen in de eerste twee jaar muziek-
les. Geweldig om te zien dat ze er zoveel 
plezier in hebben. In de muziek maakt het 
gewoon niks uit op welk niveau je onder-
wijs volgt: muziek verbindt altijd.” Om de 
muziekdocent nog even in het zonnetje te 
zetten, meldt Daan: “Ik heb mijn hele mu-
ziekcarrière aan meneer Van de Vijfeijke te 
danken.” Chris incasseert het compliment 
en geniet ervan dat hij zijn liefde voor mu-
ziek over heeft weten te brengen.

Veelzijdig
Rob Jobse is een leerling van 4GT die in-
middels ervaringsdeskundige genoemd 
mag worden als het om het Open Pius Po-
dium gaat. “Ik denk dat ik voor de vierde 
keer mee doe”, meldt hij. “Het is altijd leuk 
om met anderen muziek te maken, ik ga 
proberen een plaatsje te bemachtigen op 
Rock City.” Rob is drummer, net als Chris. 
“Het mooiste instrument dat er bestaat en 

Rob is goed”, vindt Chris. “ Ik denk zelf dat 
hij goed genoeg is voor de opleiding maar 
ik zit niet in de toelatingscommissie. Rob 
heeft veel ervaring, een goed ontwikkeld 
muzikaal gevoel, een dijk van een motivatie 
en hij is veelzijdig. Lijken mij genoeg argu-
menten om ‘m toe te laten.” Voor Rob is het 
’t belangrijkst dat hij graag muziek maakt 
en daar echt zijn beroep van wil maken. 
“Ik heb nooit iets anders gewild, muziek is 
mijn leven. Ik vind het een compliment dat 
ik gevraagd werd om leerlingen te begelei-
den bij het OPP. Ik speel partijen in waar de 
zangeressen dan mee kunnen repeteren.”

Groei
Aan het OPP mag in principe iedereen mee 
doen, al worden er wel audities gehouden. 
Chris: “Er is te weinig tijd om iedereen mee 
te laten doen en soms moet je leerlingen 
nog een beetje tegen zichzelf in bescher-
ming nemen. Dan hebben ze nog een jaar-
tje ervaring nodig, zullen we maar zeggen. 
We willen graag dat ze allemaal schitteren 
op het podium. Er zijn waarschijnlijk geen 
solo-optredens, de meeste muzikanten 
treden op in bands. Zo ondersteunen ze 
elkaar. Mijn collega Ineke Roost, Annemie-
ke Meulendijks, Moniek van Dingenen en ik 
begeleiden de bands en dat is fantastisch 
om te doen. We zien de leerlingen groeien 
en steeds zekerder worden op het podium. 
Niet alle leerlingen gaan later iets met mu-
ziek doen maar je durven presenteren op 
een podium is al een vaardigheid waar ze 
later veel aan kunnen hebben.”

OPP online
Het Open Pius Podium is dit jaar alleen on-
line te volgen op 24 april via www.piusx-tv.
nl/live. De optredens zijn vooraf opgeno-
men en worden door de leerlingen van 
Pius X-TV gemonteerd tot een gave show. 
Naast optredens van de bands, zal razen-
de reporter Brent van Herk de muzikanten 
en docenten interviewen. Chris: “Het heeft 
voor- en nadelen dat de optredens voor-
af opgenomen worden bij Podium10. De 
spanning van veel publiek is er niet en het 
hoeft niet in één keer goed te gaan maar 
ook de directe reactie van het publiek is er 
niet, geen applaus en schouderklopjes na 
afl oop. Wij als muziekdocenten en organi-
satie zijn blij dat het OPP toch doorgaat, 
zij het in aangepaste vorm. Muziek is be-
langrijk en er is voor de jeugd in het alge-
meen op het moment erg weinig te doen. 
In het OPP vinden ze elkaar en hebben ze 
een uitlaatklep. En wij hebben als school 
een mooie presentatie van ons muziekon-
derwijs.”

vervolg van pagina 1

OPEN PIUS PODIUM

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

T/M ZA. 24 APRIL

ABDIJBROOD    
Naar aloud recept,

‘grijs’ brood met vaste structuur
en karakteristieke smaak.

Op de vloer gebakken,
als grote ronde vorm.

Van € 2,85   

Nu voor € 2,45
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

Actie geldt alleen voor hele broden.

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

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

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

particulier opdrachtgeverschap (CPO), of u 
bouwt uw toekomstige huis zelf, de W van 
Wonen kijkt naar de juiste voorwaarden die 
bij u passen zodat u in de toekomst zorge-
loos kunt wonen.
 
Indien u een Duurzaamheidsprofiel wenst 
te ontvangen, dan vragen wij u per mail uw 
postcode + huisnummer naar 
henk@dewvanwonen.nl te versturen. 
(dit is gratis en vrijblijvend).
 
Indien u bij ons een hypotheek afsluit dan 
ontvangt u ook een energierapport en/of 
bouwkundig rapport.
www.dewvanwonen.nl • Henk Hermans:  
tel. 06-11216678  of 085-0036633
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Vanaf begin 2022 wordt er gewerkt aan 
de Willibrodlaan vanaf de Kruisdijk/
Vooreind tot aan de Bladelsedijk in Hul-
sel. Het doel is om een betere fi etsver-
binding door Hulsel te maken. Ook gaan 
we ervoor zorgen dat er minder zwaar 
verkeer door het centrum rijdt en dat er 
minder hard wordt gereden.

Een adviesbureau is tot mei 2021 bezig 
met onderzoeken en metingen van de Wil-
librordlaan. Ook doet de gemeente onder-
zoek naar de kwaliteit van het riool. Daarna 
volgt het eerste ontwerp, dat wordt voorge-
legd aan inwoners en ondernemers. Rond 

de zomervakantie verwachten we het defi -
nitief ontwerp gereed te hebben, waarna er 
een bestek/werkomschrijving zal worden 
gemaakt. Aan het eind van 2021 is de to-
tale voorbereiding gereed. De bedoeling is 
om eind van het jaar aan te besteden c.q. 
de opdracht uit te zetten bij een aannemer.

Verkeer en vervoer in de gemeente
De werkzaamheden komen voort uit het 
Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 
(GVVP). Het GVVP beschrijft hoe we het 
verkeer in de gemeente in de toekomst 
zien. Meer lezen kan via www.reuselde-
mierden.nl/gvvp. 

Voor vragen over de onderzoeken en voor-
bereiding kunt u bellen met Jelle van der 
Most via 0497-650650. Voor vragen over 
het project of het GVVP kunt u e-mailen naar 
projectwillibrordlaan@verkeerhulsel.nl. 
Let op: vermeld dat uw vraag gaat over dit 
nieuwsbericht!

Fijner fi etsen door Hulsel

OPP - archief

OPP - archief
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Ik zit naar een pak tissues te kijken en 
ineens denk ik ‘Zou ik dan toch een 
beetje autistisch zijn?’. Waarom? Het 
irriteert me mateloos dat er op de doos 
staat dat er negentig zakdoekjes inzitten. 
Waarom geen honderd, dat is toch een 
veel mooier aantal? Ik hou van ronde 
getallen en structuur. Soms een beetje 
té, wordt mij wel eens verweten.

Half zes eten, lang was het de norm bij 
ons thuis. Dat lukte doorgaans goed 
omdat m’n verkering een dorpje ver-
derop werkte en om vijf uur klaar was. 
In een half uurtje kon hij zijn bureau wel 
opgeruimd krijgen en naar huis fi etsen. 
Daarbij kwam natuurlijk dat de kinderen 
hongerig waren en vaak ’s avonds nog 
plannen hadden, in de vorm van sport 
of huiswerk. Nu mijn schat een andere 
baan heeft en een stukje verder moet 
rijden om thuis te komen – de thuiswerk-
dagen daarbij niet meegerekend – moet 
ik het noodgedwongen loslaten. Half zes 
is niet langer reëel. Dat houdt in dat ik 
soms wel eens drie keer op een dag sta 
te koken: rond vier uur voor de zoon die 
om vijf uur moet gaan werken, om half 
zes voor mijn echtgenoot en mij en om 

zeven uur voor de hongerige wolf die tot 
half zeven les had en op weg naar huis 
is. Hoezo moet je soms structuur los-
laten? Het gaat me steeds beter af en je 
lijf went aan de onregelmatige eettijden.

Ik ben niet heel opruimerig ingesteld, 
kan het goed zien dat de tafel een paar 
dagen vol ligt met spullen maar ik hecht 
wel aan vaste plaatsen voor spullen. Ook 
makkelijk als je iets kwijt bent; als het op 
de vaste plek ligt, heb ik het doorgaans 
zó gevonden. Maar ja, niet iedereen legt 
bij het opruimen dingen op de daarvoor 
bestemde plek. En dus loop je soms lang 
te zoeken om het vervolgens maar nieuw 
te gaan kopen omdat het én echt weg 
is én op dat moment strikt noodzakelijk 
is om in huis te hebben. Dat je het dan 
vervolgens een uur later toch ineens ziet 
liggen, zullen we maar even niet vermel-
den. Ik heb laatst lang moeten wennen 
aan de nieuwe bestekbak. Ineens lag 
wat links moet liggen rechts en vice 
versa. Daar had mijn hoofd wat moeite 
mee en nog grijp ik soms mis. Een heel 
‘leuke’ grap van mijn nakomelingen 
is om – áls ze een keer de vaatwasser 
leegruimen – de messen, vorken en 
lepels in een ander vak te leggen. Ik zal 
niet zeggen wat er dan in mijn hoofd 
gebeurt maar het heeft met zwarte 
vlekken en sterretjes te maken.

Maar verder ben ik vrij normaal hoor…

Structuur

column

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

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

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

   Ook aantrekhulpmiddelen vindt u bij Apotheek Hapert.

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

Zeer groot assortiment hortensia’s
voorjaarsbloeiers, lavendel,
vaste planten & rotsplanten.

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

Zeer groot assortiment hortensia’s

UIT EIGEN KWEKERIJ

Openingsuren:
ma. t/m vr. van 9.00 tot 17.30 u

za. van 9.00 tot 16.00 u

Broekstraat 15 • Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

Like ons op Facebook

REUSEL - Begin dit jaar kwam er een 
verzoek van Brabants Landschap om 
paddenschermen te gaan plaatsen bij 
het Beleven. Dit om te voorkomen dat 
deze beestjes tijdens de jaarlijkse pad-
dentrek dood worden gereden. Een 
mooi klusje voor onze vereniging. 

Echter de paddentrek kwam eerder opgang 
door de hoge temperatuur op 18 februari. 
Dankzij een attente inwoonster van Hooge 
Mierde werden wij erop geattendeerd dat 
er in het Beleven veel padden overstaken. 
Samen met haar dochter had ze er al veel 
over de weg gezet. Door onze vereniging 
werd meteen actie ondernomen. We zijn 
vanaf 20 februari dagelijks vanaf 19.00 tot 
20.45 uur met vier personen de padden 
veilig over de weg gaan zetten. 

Door de gemeente werden waarschu-
wingsborden van paddentrek gezet maar 
niet iedereen hield daar rekening mee en 
de beestjes zijn heel moeilijk te zien vanuit 
de auto. Een voordeel van de avondklok 
was dat er na 21.00 uur geen verkeer meer 
op de weg was en dat er dan minder dood 
werden gereden. Maar het zijn niet alleen 
padden die we veilig over hebben gezet 
maar ook salamanders en kikkers. We heb-
ben zelfs ontdekt dat er in het Beleven be-
schermde salamanders en padden leven, 

de kamsalamander en de rugstreeppad, 
hiervan waren we niet op de hoogte. 

De rugstreeppad is de laatste die de over-
steek maakt. Op 31 maart hebben we ge-
luidsopnamen gemaakt van de rugstreep-
padden, waarschijnlijk spreken we over 
grote aantallen. Dit geluid is te beluisteren 
op onze website www.weidevogelvereni-
ging.nl onder nieuws, paddentrek 2021. 

Dit is het eindresultaat van onze actie:
- 1284 gewone padden
- 1 rugstreeppad
- 398 bruine kikkers
- 4 groene kikkers
- 9 heikikkers
- 24 alphenwatersalamanders 
- 6 kamsalamanders

Met de gemeente en Brabants Landschap 
is al overleg geweest om te kijken of er 
permanente maatregelen getroff en kunnen 
worden. Voor meer informatie over de pad-
dentrek kunt u kijken op: 

www.dierenbescherming.nl/
paddentrek

Paddentrek bij het Beleven
Rugstreeppad

Begin maart 
werd bekend 
dat het Groot-
meer in Win-
telre droog 
aan het vallen 
was door een 

laagje slib. In eerste instantie dachten 
we dat het uitbaggeren van de waterin-

laat de oplossing was, maar dat was he-
laas niet. 

Daarom zijn we in tweede instantie hand-
matig geultjes gaan graven bij het Klein-
meer. En dat had eff ect: we zien nu dat het 
Grootmeer zich gelukkig weer aan het vul-
len is. Dat is heel belangrijk voor de prach-
tige fl ora en fauna in het gebied.

Grootmeer herstelt 
zich weer
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M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:

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

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

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 15,-

TREK?
ZO

BESTELD
BESTEL ONLINE

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

Bij de eerste online order
Voucher: TREK10

KORTING
10% Bij de eerste online order

Voucher: TREK10
Niet geldig in combinatie

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

ordering website
powered by Polygon b.v.

TREK?
ZO

BESTELD
BESTEL ONLINE

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

Bij de eerste online order
Voucher: TREK10

KORTING
10% Bij de eerste online order

Voucher: TREK10
Niet geldig in combinatie

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

ordering website
powered by Polygon b.v.

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

Echte 
aandacht
Rennen, haasten, multitasken, ons zorgen maken. Moeders (ik richt me in deze 
column vooral op moeders, omdat zij hierin uitblinken) zijn hier vaak erg goed in. 
Kortom; moeders zijn vaak met hun gedachten overal behalve in het NU. En op het 
moment dat je met je hoofd ergens anders bent kun je geen echte aandacht geven. 
Niet aan jezelf, niet aan je partner en al helemaal niet aan je kind.

Ik schrijf deze column natuurlijk niet voor niets. Ook ik trap regelmatig in de valkuil dat 
ik denk te kunnen multitasken. Ik ruim de vaatwasser uit, bedenk ondertussen wat ik wil 
gaan koken en dat ik zo de wasmachine nog moet aanzetten. Daarnaast voer ik ook nog 
een gesprek met één van de kinderen. Dat werkt dus NIET. 

Gelukkig is er een handig hulpmiddel dat je kan helpen om meer in het NU te blijven 
en daardoor echte aandacht te kunnen geven aan wat er zich op dit moment aandient. 
Je hebt dat hulpmiddel altijd bij de hand namelijk; je ademhaling. De volgende oefening 
kwam ik tegen in het boek Mindfulmama@work van Iris Bouwman (een aanrader!).

Oefening: Waar hang ik uit?
1.  Richt je aandacht op je ademhaling. Adem een paar keer rustig in en uit. De ademhaling 

wordt ook wel de snelweg naar binnen genoemd, ofwel de snelweg naar het NU.
2. Vraag jezelf het volgende af, terwijl je rustig in- en uitademt:
 a.  Hoe is het met mij? Waar hang ik uit met mijn gedachten? Zijn ze in de 

toekomst, in het verleden?
 b. Waar ben ik met mijn gevoel? Hoe voel ik me?
3.  Blijf rustig in- en uitademen. Dat helpt je om in het NU te blijven. Ben je met je aandacht 

bij je ademhaling,dan kan je aandacht niet bij je gedachten zijn.

Ga gewoon eens kijken en vooral voelen wat het met je doet als je je vaker bewust bent 
van je ademhaling. Hoe meer stress hoe hoger je ademhaling zit in je lijf. Door rustig 
naar je buik te ademen geef je jezelf letterlijk een adempauze en wordt je zelf ook vanzelf 
rustiger. Hoe rustiger het is in je hoofd en lijf hoe beter je je aandacht helemaal kunt richten 
op dat gesprek of die knuff el met je kind. Veel fi jner voor allebei!

Wil je graag weten hoe jij, als moeder, meer rust krijgt in je hoofd en lijf? Maak dan een 
afspraak of kijk op mijn website om je aan te melden voor het Opvoedspreekuur.

Drs. Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin

Nieuwstraat 14 • Hapert • T. 06-23031558

www.jolijnmonteiro.nl

Van landelijk klassiek
tot strak modern!

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

KEMPEN - Sporten, 
scouting of mu-
ziekles. Een nieu-
we fi ets en laptop 
voor  school. Voor 
de meeste kinderen 
vanzelfsprekend. 

Maar voor een groot aantal kinderen ook 
niet. Omdat er thuis geen of niet genoeg 
geld voor is en dat aantal stijgt gestaag 
door de coronacrisis. 

Bijvoorbeeld omdat mensen hun baan 
hebben verloren of hun inkomen tijdens 
de crisis dramatisch hebben zien slinken. 
Gelukkig helpt Stichting Leergeld. Stichting 
Leergeld Veldhoven en De Kempen is op-
gericht met maar één doel: alle kinderen, 
ook als er thuis niet genoeg geld is, kunnen 
gewoon meedoen aan binnen- én buiten-
schoolse activiteiten. 

Want hoe belangrijk is het dat je kind zich 
goed kan ontwikkelen? Héél belangrijk 
vindt Leergeld! En daarom betaalt ze, als 
ouders dat zelf niet kunnen, bijvoorbeeld 
de laptop voor middelbare scholieren, het 
schoolreisje of zwemles. Of de contributie 
van de sportclub, scouting of muziekles. 

Heeft uw kind ook hulp nodig van Stichting 
Leergeld? Kijk dan op leergeldveldhoven-
dekempen.nl en vul het aanvraagformulier 
in. Een medewerker neemt dan contact 
met u op. Natuurlijk gaat deze zorgvuldig 
om met uw aanvraag en hoeft niemand an-
ders te weten dat u hulp vraagt. Voor meer 
informatie kunt u terecht op leergeldveld-
hovendekempen.nl of mail uw vraag naar 
info@leergeldveldhovendekempen.nl. Bel-
len kan ook, via 06-12880601.

Let op: Leergeld helpt bij een minimum-
inkomen (tot 120% van de bijstandsnorm). 
Is uw inkomen hoger, maar blijft er door de 
coronacrisis, te hoge vaste lasten of schul-
den te weinig over voor binnen- of buiten-
schoolse activiteiten? Ook dan helpt Leer-
geld. Dit geldt ook voor zzp-ers en kleine 
ondernemers.

Als meedoen voor je kind niet 
(meer) vanzelfsprekend is
Stichting Leergeld helpt!

GEZIN

  WIST
     JE 
DAT...?

... Dzjengis Khan tijdens 
zijn leven talloze kinderen 
verwekte? Hoewel we nooit 

precies zullen weten hoeveel 
nakomelingen de leider van 
het Mongoolse rijk had, 

geloven wetenschappers dat 
ongeveer 1 op de 200 mensen, 

zo’n 16 miljoen mensen, 
een directe afstammeling 

van hem is.
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Tex-Mex MeatLoaf
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 600 gr rundergehakt
o 1 pot salsa dipsaus (300 gr)
o 1 ui
o 3 el taco kruiden
o 1 el oregano
o ½ tl komijnpoeder
o ½ tl chili vlokken
o 2 tenen knoflook
o 2 eieren
o 100 gr  cheddar kaas
o 100 gr maïs chips

Verwarm de oven voor op 200°C.
Snipper de ui fijn en rasp de cheddar
kaas. Verkruimel 75 gram van de
chips. Meng het gehakt met ¾ van de
pot salsa saus, de gesnipperde ui, de
eieren, de verkuimelde chips, de taco
kruiden, de oregano, geperste
knoflook, en de chili vlokken.

Meng goed met de handen tot een
homogene massa. Schep de helft van
het gehakt in een ingevette
ovenschaal. Verdeel hierop de helft

van de cheddar kaas en dek af met de
andere helft van het gehakt. Smeer
de bovenkant in met de overgebleven
salsa saus en zet het brood ongeveer
30-35 min. in de oven op 180°C.
Bestrooi dan met de overgebleven
kaas en daarop de chips en zet nog
even terug tot de kaas gesmolten is.
Dit is 5-10 minuten.

Laat even rusten en serveer met een
salade en wat brood of aardappelen.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 5-6  personen Voorbereiding: 15  min Klaar in:  1 uur

Bij ons aan tafel houd iedereen van de 
Tex-Mex keuken. Wanneer ik iets daarvan 
maak is het bijna altijd een succes. Dit 
gehaktbrood viel dan ook goed in de 
smaak. En zo probeer ik met dezelfde 
smaken toch te variëren.

Tip: Je kan dit is ook goed in een skillet op de BBQ maken.

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

Tex-Mex MeatLoaf
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 600 gr rundergehakt
o 1 pot salsa dipsaus (300 gr)
o 1 ui
o 3 el taco kruiden
o 1 el oregano
o ½ tl komijnpoeder
o ½ tl chili vlokken
o 2 tenen knoflook
o 2 eieren
o 100 gr  cheddar kaas
o 100 gr maïs chips

Verwarm de oven voor op 200°C.
Snipper de ui fijn en rasp de cheddar
kaas. Verkruimel 75 gram van de
chips. Meng het gehakt met ¾ van de
pot salsa saus, de gesnipperde ui, de
eieren, de verkuimelde chips, de taco
kruiden, de oregano, geperste
knoflook, en de chili vlokken.

Meng goed met de handen tot een
homogene massa. Schep de helft van
het gehakt in een ingevette
ovenschaal. Verdeel hierop de helft

van de cheddar kaas en dek af met de
andere helft van het gehakt. Smeer
de bovenkant in met de overgebleven
salsa saus en zet het brood ongeveer
30-35 min. in de oven op 180°C.
Bestrooi dan met de overgebleven
kaas en daarop de chips en zet nog
even terug tot de kaas gesmolten is.
Dit is 5-10 minuten.

Laat even rusten en serveer met een
salade en wat brood of aardappelen.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 5-6  personen Voorbereiding: 15  min Klaar in:  1 uur

(300 gr)

Tex-Mex MeatLoaf
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 600 gr rundergehakt
o 1 pot salsa dipsaus (300 gr)
o 1 ui
o 3 el taco kruiden
o 1 el oregano
o ½ tl komijnpoeder
o ½ tl chili vlokken
o 2 tenen knoflook
o 2 eieren
o 100 gr  cheddar kaas
o 100 gr maïs chips

Verwarm de oven voor op 200°C.
Snipper de ui fijn en rasp de cheddar
kaas. Verkruimel 75 gram van de
chips. Meng het gehakt met ¾ van de
pot salsa saus, de gesnipperde ui, de
eieren, de verkuimelde chips, de taco
kruiden, de oregano, geperste
knoflook, en de chili vlokken.

Meng goed met de handen tot een
homogene massa. Schep de helft van
het gehakt in een ingevette
ovenschaal. Verdeel hierop de helft

van de cheddar kaas en dek af met de
andere helft van het gehakt. Smeer
de bovenkant in met de overgebleven
salsa saus en zet het brood ongeveer
30-35 min. in de oven op 180°C.
Bestrooi dan met de overgebleven
kaas en daarop de chips en zet nog
even terug tot de kaas gesmolten is.
Dit is 5-10 minuten.

Laat even rusten en serveer met een
salade en wat brood of aardappelen.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 5-6  personen Voorbereiding: 15  min Klaar in:  1 uur

Tex-Mex MeatLoaf
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 600 gr rundergehakt
o 1 pot salsa dipsaus (300 gr)
o 1 ui
o 3 el taco kruiden
o 1 el oregano
o ½ tl komijnpoeder
o ½ tl chili vlokken
o 2 tenen knoflook
o 2 eieren
o 100 gr  cheddar kaas
o 100 gr maïs chips

Verwarm de oven voor op 200°C.
Snipper de ui fijn en rasp de cheddar
kaas. Verkruimel 75 gram van de
chips. Meng het gehakt met ¾ van de
pot salsa saus, de gesnipperde ui, de
eieren, de verkuimelde chips, de taco
kruiden, de oregano, geperste
knoflook, en de chili vlokken.

Meng goed met de handen tot een
homogene massa. Schep de helft van
het gehakt in een ingevette
ovenschaal. Verdeel hierop de helft

van de cheddar kaas en dek af met de
andere helft van het gehakt. Smeer
de bovenkant in met de overgebleven
salsa saus en zet het brood ongeveer
30-35 min. in de oven op 180°C.
Bestrooi dan met de overgebleven
kaas en daarop de chips en zet nog
even terug tot de kaas gesmolten is.
Dit is 5-10 minuten.

Laat even rusten en serveer met een
salade en wat brood of aardappelen.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 5-6  personen Voorbereiding: 15  min Klaar in:  1 uur

Tex-Mex MeatLoaf
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 600 gr rundergehakt
o 1 pot salsa dipsaus (300 gr)
o 1 ui
o 3 el taco kruiden
o 1 el oregano
o ½ tl komijnpoeder
o ½ tl chili vlokken
o 2 tenen knoflook
o 2 eieren
o 100 gr  cheddar kaas
o 100 gr maïs chips

Verwarm de oven voor op 200°C.
Snipper de ui fijn en rasp de cheddar
kaas. Verkruimel 75 gram van de
chips. Meng het gehakt met ¾ van de
pot salsa saus, de gesnipperde ui, de
eieren, de verkuimelde chips, de taco
kruiden, de oregano, geperste
knoflook, en de chili vlokken.

Meng goed met de handen tot een
homogene massa. Schep de helft van
het gehakt in een ingevette
ovenschaal. Verdeel hierop de helft

van de cheddar kaas en dek af met de
andere helft van het gehakt. Smeer
de bovenkant in met de overgebleven
salsa saus en zet het brood ongeveer
30-35 min. in de oven op 180°C.
Bestrooi dan met de overgebleven
kaas en daarop de chips en zet nog
even terug tot de kaas gesmolten is.
Dit is 5-10 minuten.

Laat even rusten en serveer met een
salade en wat brood of aardappelen.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 5-6  personen Voorbereiding: 15  min Klaar in:  1 uur

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

Officieel dealer van o.a. :

Onze 500m² showroom is geopend op afspraak!

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

www.verhagenelektroservice.nl

WIJ ZIJN 

OPEN 
OP AFSPRAAK
SHOWROOM

U kunt bij ons 
in een rustige 

omgeving 
winkelen!

ONLINE 

Koop 
op onze 

vernieuwde 
website!

Goed om te weten!

Weekblad
lokaal & informatief

ontspannend & betrokken

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

KEMPEN - Weet u 
waar uw geld naar 
toe gaat en hoeveel 
u maandelijks over 
houdt, of tekort komt? 
Zou u meer willen 
overhouden, maar 
weet u niet waar u 
moet beginnen? Het is 

best lastig, uw eigen geldzaken bijhou-
den. Al die brieven en formulieren, soms 
per post, soms digitaal. 

Thuisadministratie-vrijwilligers van Wél!zijn 
de Kempen helpen u graag. Dat kan één-
malig zijn, maar ook voor een langere peri-
ode. Samen met de vrijwilliger neemt u alle 
post door en zet u een voor u overzichte-
lijke administratie op. De inkomsten en uit-
gaven worden op een rijtje gezet en samen 
kijkt u naar mogelijke extra voorzieningen 
en besparingen. Zo krijgt u grip op geld en 
voorkomt u dat een probleempje een echt 
probleem wordt! 

Hulp vragen is best lastig. Dat begrijpen 
wij heel goed. Maar hulp van een vrijwilli-
ger helpt echt! Bent u iemand die hulp kan 
gebruiken? Aarzel dan niet, maar neem 
contact met ons op. Samen met u kijken 
we dan naar de mogelijkheden. Bel of app 
ons op telefoonnummer 06-40991542 of 
mail via ta@welzijndekempen.nl. Onder-
steuning bij Thuisadministratie wordt door 
Wél!zijn de Kempen gratis aangeboden 
in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, 
Reusel-de Mierden en Waalre. Onze vrijwil-
ligers hanteren de maatregelen tegen het 
coronavirus.

www.welzijndekempen.nl

Denk je erover 
om politiek ac-
tief te worden 
maar weet je 
nog niet pre-
cies wat de 
mogelijkheden 

zijn? Wil je weten hoe je meer invloed 
kunt uitoefenen op de lokale politiek? 
Dan is de cursus Politiek Actief iets voor 
jou!

Het enige dat je nodig hebt is een gezonde 
portie interesse in politiek en een paar uur 
tijd. Want je hebt geen basiskennis nodig, 
de cursus is gratis en iedereen mag mee-
doen

Start cursus juni 2021
De Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, 
Eersel en Reusel-De Mierden organiseren 
deze cursus elke vier jaar samen met Pro-
Demos, Huis voor Democratie en Rechts-
staat. Begin juni dit jaar starten er twee 
cursussen. Deze zijn ‘live’ en gaan alleen 
door als dat kan met de op dat moment 
geldende coronamaatregelen. Heb je inte-
resse en tijd: je kunt je inschrijven tot en 
met 9 mei. Lukt dat nu niet, dan kun je in 
2025 weer mee doen.

Meer weten
Kijk op: www.eersel.nl/politiekactief als je 
meer wilt weten. Daar staat ook een leuke, 
korte video waarin de burgemeester, drie 
raadsleden en een oud-cursist uitleggen 
wat hun connectie met de politiek is.

Cursus 
Politiek Actief
Start cursus juni

Thuisadministratie van 
Wél!zijn de Kempen

  WIST
     JE 
DAT...?

... een gordeldier zo’n 
hard pantser heeft dat het 
een kogel kan tegenhouden? 
Een man uit Texas onder-
vond dat op een dag toen 

hij een gordeldier 
wilde doodschieten. De 
kogel kaatste terug en 

trof de man in zijn kaak. 
Het gordeldier had niets.
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 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

info@bito.nl  //  www.bito.nl

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

Maak snel een afspraak. Maak snel een afspraak. 
Nu nog veel E-bikes uit Nu nog veel E-bikes uit 

voorraad leverbaar.  voorraad leverbaar.  

Onze showroom Onze showroom 
staat vol met staat vol met 

nieuwe modellen e-bikes nieuwe modellen e-bikes 
van Gazelle, Sparta, van Gazelle, Sparta, 
Kalkhoff, Trek, Giant, Kalkhoff, Trek, Giant, 

Batavus, Dutch IDBatavus, Dutch ID
en Cortina en Cortina 

VANAF  

€ 1.999,-

Gazelle Orange HMB  
met 

Bosch middenmotor

Gehoorverlies is een verlies van kwaliteit van leven, voor uzelf én de mensen om 
u heen. Dat vraagt om alle aandacht en deskundigheid. Dus wacht niet langer en 
informeer direct naar onze vrijblijvende proefperiode. 

Ontdek waarom de kwaliteit van een expert alleen bij Van Boxtel niet meer hoeft 
te kosten dan € 99,- per toestel (plus eventueel uw eigen risico).

*Vraag naar de voorwaarden. 

Bel 088 – 52 52 000 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Bladel
Gindrapassage 15

Elk geluid is 
onbetaalbaar

Uw hoortoestel
€ 99,-*

onbetaalbaar

Uw hoortoestel

Nú 30
dagen op

proef

Robbies 
BUITENgeWOON
HOOGELOON - Per 1 januari is Rob de 
samenwerking aangegaan met Hein 
Wouters, zij samen vormen per 1 januari 
van dit jaar de directie van Robbies. Hein 
is al werkzaam bij Robbies sinds zijn 
vijftiende. Begonnen als weekendhulp, 
doorgegroeid tot verkoper en was al 
geruime tijd werkzaam als bedrijfsleider. 

Hein kent het bedrijf van binnen en buiten, 
hij zag het groeien en  groeide mee. Per 1 
januari is Hein in de directie ingetreden en 
samen met Rob is hij het aanspreekpunt 
van Robbies. Samen gaan zij voor een be-
drijf dat vooruitstrevend is binnen de meu-
belbranche. Het op de voet blijven volgen 
van de laatste meubeltrends, producten 
leveren van goede kwaliteit en BUITENge-
WONE service en advies bieden zoals het 
hoort. Dat is waar Robbies voor staat.

Robbies in een nieuw jasje 

Hein: “In de periode dat we door corona ge-
sloten waren voor bezoek aan onze winkel, 
hebben we de tijd gehad om onze winkel 
compleet te herinrichten, met een moder-
ne winkelinrichting komen onze meubelen 
nog beter tot hun recht en kunnen we onze 
klanten een nog beter overzicht geven van 
wat we te bieden hebben. Ook voor hen 
moet het een uitje zijn om bij ons te komen 
shoppen, onder het genot van een kopje 

koffi  e of thee met ‘n ‘kuukske’ erbij nemen 
wij uitgebreid de tijd om onze klanten zo 
goed mogelijk te helpen. Tevreden klanten 
dat is voor onze medewerkers ‘GEWOON’ 
waar het om draait.”

Inspiratie

In de winkel kun je altijd inspiratie opdoen. 
Hein: “We hebben meubels en accessoires
volgens de laatste modetrends, met een 
groot assortiment aan tuinmeubels en elke 
maand aantrekkelijke aanbiedingen. Elke 
bank en elke stoel is in tal van kleuren en 
materialen te verkrijgen en iets even op 
zicht meenemen is nooit een probleem. 
We leveren aan huis maar wie het zelf wil 
komen ophalen in ons magazijn mag onze 
aanhanger kosteloos lenen. Wij staan voor 
service en eerlijk advies. Ons motto is 
Robbies BUITENgeWOON en dat is 
precies wat we doen.” 

Projecten

Hein vertelt verder: “We krijgen steeds va-
ker projecten, dat kan gaan om woonhuizen 
maar ook kantoorruimtes, B&B’s en vakan-
tiewoningen. Super leuke opdrachten zijn 
dat. In overleg met onze interieur-adviseurs 
denken we met de klanten mee en zorgen 
voor de juiste sfeer in huis of op kantoor. 

Of buiten want de laatste tijd hebben we 
voor een aantal bedrijven de buitenruimtes 
ingericht. Ondernemers vinden het steeds 
belangrijker dat hun medewerkers in de 
pauze gezellig buiten kunnen zitten. Com-
plete loungesets of comfortabele stoelen 
met mooie tuintafels waar je even gezellig 
aan kunt lunchen.“

Wonen, buitenleven, buitengewone kwa-
liteit en goede service is voor ons heel 
gewoon.” Ervaar het zelf en breng een 
bezoekje aan de showroom aan de 
Hoofdstraat in Hoogeloon. De koffi  e staat 
klaar.

www.robbies-hoogeloon.nl

Rob Bolte (staand) en Hein Wouters: “In de winkel kun je altijd inspiratie opdoen. 
We leveren aan huis maar wie het zelf wil komen ophalen in ons magazijn mag onze 
aanhanger kosteloos lenen. Wij staan voor service en eerlijk advies. Ons motto is 
Robbies BUITENgeWOON en dat is precies wat we doen.”
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U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

info@cashencarrytextiel.nl 
www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
DUO- EN

ROLGORDIJNEN

Gratis gemeten 
en geplaatst

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

Bel voor een afspraak naar 0497-641798

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

In memoriam

Piet Veron
✩ 15-10-1947       ✝ 09-04-2021

Zaterdagmorgen lag er een stang los van 
de veldomheining. De eerste gedachten 
gingen naar Piet.

Piet Veron begon rond 9 uur ’s morgens bij 
Bladella meestal zijn dag. Koffi  e drinken, 
wat bijbuurten en dan op de Smagtenbocht 
aan het werk. Zo ook afgelopen donder-
dag. “Goeje morgen”, dat waren zijn laatste 
woorden voordat hij getroff en werd door 
een acute hartstilstand. Dat bleek fataal. 
Piet Veron (73) overleed vrijdag in alle 
vroegte in het ziekenhuis. Nooit ziek ge-
weest, zijn huisarts kende hem niet eens.  
Verschrikkelijk.

In Blaals Bosch geboren en getogen vond hij werk bij Gooskens Hout, lange tijd 
in Moerdijk. Na zijn vervroegd pensioen kwam Piet al gauw bij de werkploeg van 
Bladella terecht. Een harde werker, gedreven, secuur, met eigen initiatief, geen 
druktemaker, dat waren zijn karaktereigenschappen. Een beroep op hem doen deed 
je dan ook nooit tevergeefs. Ietwat eigenzinnig - in de goeie betekenis van ’t woord - 
en nooit bang om zijn mening te uiten. Als hij daarbij zijn vingers op de tafel liet 
roff elen was zijn zienswijze wel duidelijk. 

Piet stond in hoog aanzien binnen de klusploeg. En niet alleen vanwege de hoeveel-
heid en kwaliteit van zijn werkzaamheden, maar zeker ook als betrokken, sociaal 
mens. Het onderhouden van het Speulbos was een andere bezigheid van Piet. Voor 
de senioren-vereniging verzorgde hij het jeu de boules bij Den Herd. En hij had nog 
zoveel plannen.

Het hart van Piet Veron, van huis uit een handballer, lag bij zijn voetbalclub. Klein 
van gestalte, vaak getooid met pet, z’n handen diep in zijn zakken - én met zijn 
’s zondagse Bladella jas aan - was hij heel vaak aan de velden te vinden. Trouw 
Bladella supporter, op zaterdag bij de oudste jeugd, ’s zondags ’s morgens bij de 
lagere senioren en dan natuurlijk ’s middags naar ’t urste.

Piet was een gewone, nee buitengewone, hardwerkende en bovenal een goeie mens. 

Vanmorgen ligt die stang van de veldomheining nog los. 
We denken weer aan Piet.

Bladella wenst echtgenoot Sjaan, 
hun dochter Jacqueline met partner Hans 
en zijn kleinkinderen Ilvy, Yze en Elyne 
alle sterkte toe om dit immense verlies te verwerken.

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

KEMPEN - Iedereen kan (blijven) mee-
doen. Vanuit die missie en belofte on-
dersteunt de Bibliotheek De Kempen 
persoonlijke ontwikkeling door (online) 
activiteiten en inzet van de collectie. Dit 
met speciale aandacht voor kwetsbare 
groepen die moeite hebben met taal en 
digitale vaardigheden.

In maart 2020 werd de Bibliotheek, net zo-
als de hele wereld, geconfronteerd met de 
coronacrisis en alle beperkingen die dat 
met zich meebracht. Hoe zag het Biblio-
theek-jaar eruit? 

Half maart was de eerste keer dat de Bi-
bliotheek haar deuren moest sluiten. De 
maatschappij lag stil, maar de maatschap-
pelijke rol van de Bibliotheek stopt nooit. 
De Bibliotheek introduceerde Tips voor 
Thuis-pagina’s op de website, een bunde-
ling van de beste en verantwoorde lees-, 
leer-, kijk- en luistertips. Een groot succes, 
de pagina’s voor jeugd zijn ruim 12.000 
keer bezocht. Ook gaf de Bibliotheek uitleg 
rondom het coronavirus voor kinderen en 
laaggeletterden en ondersteunde ze scho-
len, voorschoolse instellingen en zorgin-
stellingen met digitale lees- en leertips. De 
3D-printers van het DigiBiebLab draaiden 
op volle toeren, zij hebben 465 spatmas-
kers geprint voor lokale zorginstellingen 
om het tekort aan beschermingsmaterialen 
aan te vullen. 

Toen in april duidelijk werd dat de corona-
crisis niet zomaar over zou waaien, intro-
duceerde de Bibliotheek verrassingstasjes 
voor haar leden. Daar is dankbaar  gebruik 
van gemaakt:  in een maand tijd zijn bijna 
3.000 tasjes opgehaald. Niet alleen voor 
haar leden bood de Bibliotheek in deze 
gespannen periode ontspanning en ont-
plooiing. De Bibliotheek introduceerde ook 
de ThuisBieb-app met 100 gratis e-books 
voor iedereen, de VakantieBieb en tiental-
len gratis online cursussen. Kinderen kon-
den aan de slag met vanuit het DigiBieb-

Lab van de Bibliotheek ontwikkelde online 
tutorials op het gebied van 21-eeuwse 
vaardigheden. 

Van mei tot begin november mocht de Bi-
bliotheek haar deuren weer openen. De 
lezingen, workshops, jeugdactiviteiten en 
gratis cursussen en cafés voor mensen die 
met de computer en internet om willen le-
ren gaan en met de Nederlandse taal aan 
de slag willen werden in kleine setting weer 
hervat, net zoals de boeken uitleen. 

In juli organiseerde de Bibliotheek haar 
eerste online workshop. Toen de Biblio-
theek begin november haar deuren op-
nieuw moest sluiten, is het online aanbod 
staag gegroeid, en het groeit nog steeds. 
Er zijn tal van online lezingen, workshops 
en spreekuren via de Bibliotheek, waar 
ook niet-leden aan deel kunnen nemen. 
Zo ondersteunde de Bibliotheek rondom 
de donorwet en belastingaangifte en in-
troduceerde ze DigiHulp. Hier kan ieder-
een met vragen over digitale zaken terecht 
voor gratis hulp en ondersteuning, want 
niet voor iedereen is het gemakkelijk, deze 
periode waarin opeens alles online gedaan 
moet worden. 

Half december moest de Bibliotheek haar 
deuren weer sluiten. De Bibliotheek hoopt 
op korte termijn de deuren weer te mogen 
openen, zodat men elkaar ook weer fysiek 
kan ontmoeten in één van de inspirerende 
lees- en leerplekken van Bibliotheek De 
Kempen. Tot die tijd zijn leden van harte 
welkom bij de AfhaalBieb en kunnen ze 
aan de slag met ruim 100 online cursus-
sen. Het aantal digitale lezingen, work-
shops en spreekuren blijft groeien. Tal van 
thema’s komen aan bod, zoals duurzaam-
heid, opvoeden en gezondheid. Ook biedt 
de Bibliotheek alle inwoners de kans online 
haar kennis te delen middels het concept 
KennisMakers en biedt ze lokale auteurs 
een digitaal podium met onder andere een 
reeks online voorleesactiviteiten.

Benieuwd naar alle verhalen van de Biblio-
theek of aansluiten bij één van de online 
activiteiten? Op de website van de Biblio-
theek vind je het online jaarverslag en de 
agenda: 

www.bibliotheekdekempen.nl

De Bibliotheek actief én 
creatief in coronatijd
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Flex Campus Hapert

Roel van Heugten is  oprichter van
Flex Campus Hapert, een community 
waar arbeidsmigranten hun thuis 
vinden voor de tijd dat ze in Nederland - 
met name in Brabant - werken. 

Vertel kort iets over je bedrijf
Flex Campus Hapert is een wooncom-
munity waar arbeidsmigranten huisvesting 
vinden. In mijn visie hoort huisvesting 
bij internationaal detacheren en is het 
van belang dat de werknemers opgaan 
in de samenleving. We bieden naast 
wonen, ook recreatie, parkeren, privacy 
en hulp bij problemen of vragen. Door 
goede afspraken te maken en wederzijds 
begrip en respect te kweken, geven we de 
arbeidsmigranten een gevoel van welkom, 
een thuis.

Welke eigenschappen
typeren jou als ondernemer?
Kunnen anderen dat niet beter over mij 
zeggen? Hoe zij mij zien? Nou vooruit: ik 
kan verantwoordelijkheid nemen, durf 
mijn kop boven het maaiveld uit te steken, 
ben vasthoudend als ik ergens in geloof en 
geef niet makkelijk op.

Waarom ben je ondernemer geworden?
Uit prestatiedrift en de wens om zelf mijn 
koers te kunnen bepalen. Nu we groter 
worden, is er meer overleg en moet ik 
dingen aan anderen overlaten maar voor 
de hoofdlijnen blijf ik verantwoordelijk en 
dat zou ik niet anders willen.

Heb je tips voor startende 
ondernemers?
Sowieso respect dat je het aandurft om 
nú een onderneming te starten. Blijkbaar 
geloof je ergens in, vooral in jezelf en dat is 
goed. Houd dat vast en zet door. 

Beste tip die je als
ondernemer hebt gekregen?
Blijf jezelf. Niet dat ik mezelf 45 jaar geleden 
al zo goed kende maar met het klimmen der 
jaren heeft dit advies me sterker gemaakt.

Hoe vind je de balans
tussen werk en privé?
Moeilijk. Het werk gaat vaak gewoon door. 
Ik kan lang doorgaan met nadenken en er 
zijn altijd dingen die nog moeten gebeuren.

Mooiste compliment dat
een klant je ooit gegeven heeft?
Dat we ’t samen goed doen. Ik kan overigens 
kritiek erg goed oppakken als compliment. 
Als men mij durft of kan zeggen waar ver-
beteringen mogelijk zijn, is dat voor mij een 
bevestiging dat ik toegankelijk ben en pas 
dan kun je echt samenwerken.

Wat is je grootste uitdaging
als ondernemer?
Die moet nog komen, denk ik. 

Wat vind je van OBGB?
Een fijne club om binnen te netwerken, 
collega-ondernemers beter te leren kennen 
en elkaar te helpen en versterken. Ik ben 
blij dat we in de Kempen werken waar de 
bereidheid om elkaar te helpen groot is. Ik 
zit al sinds 2000 in het bestuur; dat is mijn 
manier om iets terug te kunnen doen voor 
de samenleving.

www.obgb.nl

OBGB−LID IN BEELD 

BEDRIJFSNAAM:
Flex Campus Hapert
BEDRIJVENTERREIN:
Hapert
SECTOR:
Detachering
LID VAN OBGB VANAF : 2003
AANTAL MEDEWERKERS
FLEX CAMPUS HAPERT : 9
AANTAL MEDEWERKERS
METAAL FLEX NEDERLAND : 500

Roel van Heugten

BLADEL - Garagebedrijf De Sleutel in 
Bladel heeft zich onlangs aangeslo-
ten bij de formule HappyDriver. Bij een 
HappyDriver Center moeten alle klanten 
zich ‘happy’ voelen. Een auto bezitten 
betekent immers ook onderhoud en re-
paratie. Garagebedrijf De Sleutel zal in 
de regio Bladel ervoor zorgen dat je als 
autobezitter ook happy kan blijven, door 
vakkundig onderhoud. 

Garagebedrijf De Sleutel 
Al jaren is Garagebedrijf De Sleutel een 
bekende in de regio. Waar eigenaar Hein 
van der Heijden vooral de nadruk op wil 
leggen is goede communicatie met u, de 
klant. Uiteraard wordt gekeken naar de fa-
brieksspecificaties van een auto, maar met 
name het gebruik van de auto bepaalt het 
onderhoud. Dit zal altijd besproken worden 
met de eigenaar. Altijd een eerlijk en open 
verhaal dus. 

Eigenaar Hein: “Wij zijn enkele jaren gele-
den begonnen in deze werkplaats. In deze 
tijd heb ik mij kunnen bewijzen als vakman. 
Wij zijn klaar voor de toekomst. De uitbrei-
ding met HappyDriver zorgt ervoor dat we 
onze klanten nog meer service kunnen 
bieden. Hierdoor kunnen wij ons principe 
nog beter uitdragen; duurzaam en goed 

onderhoud voor een eerlijk tarief. Op die 
manier benaderen wij elke reparatie, zodat 
de klant nooit onnodige kosten maakt. Wij 
denken altijd met onze klant mee. Daarom 
kiezen wij ook voor HappyDriver, zo heb-
ben wij altijd ondersteuning op technisch 
gebied maar ook wat betreft communicatie 
naar onze klanten. Wij bieden een gratis 
app aan waarbij het mogelijk is, wanneer 
de klant het wil, contact met ons te heb-
ben, afspraken te maken en te profiteren 
van aanbiedingen.” 

Over HappyDriver 
De formule HappyDriver is bedoeld voor 
autobedrijven die alle merken kunnen 
onderhouden, verkopen en repareren. 
HappyDriver biedt ondersteuning op het 
gebied van techniek en marketing. Happy- 
Driver Centers bestaat uit sterke onder-
nemers die willen samenwerken en die 
de meerwaarde zien van investeren in de 
monteur en de klant, en daarom is ook de 
samenwerking aangegaan met Garagebe-
drijf De Sleutel. 

Garagebedrijf De Sleutel kunt bereiken via 
telefoonnummer: 0497-336388 en is ge-
vestigd aan de Bedrijfsweg 4B in Bladel. 

www.garagebedrijfdesleutel.nl

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 keuringüGaragebedrijf De Sleutel 

is een HappyDriver Center
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 Hoofdstraat 5 - Hoogeloon -  tel. 0497 - 382319 / 681394
 www.autocarejanvanrooy.nl

DAIHATSU TERIOS 1.5 RWD, AIRCO ZWART 2008 7250,00
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2650,00
KIA PICANTO 1.0I, 5 DRS, AIRCO GRIJS 2006 1750,00
MITSUBISHI COLT 1.3, 3 DRS, AIRCO GRIJS 2008 3950,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 POA
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC GRIJS 2010 POA                  
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI ZILVER 2004 1750,00
TOYOTA COROLLA VERSO VAN 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA COROLLA 1.4I HB GRIJS 2004 POA
TOYOTA YARIS 1.5I HB, 5 DRS. ZWART 2017 POA
TOYOTA YARIS 1.3I, 5 DRS GRIJS 2005 POA

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

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

Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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Industrieweg 17 • Hapert • Tel. 0497-382935  •  www.autogoossens.nl  •  www.goossensprivatelease.nl

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

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

Km-stand : 49.527 KM
Bouwjaar : 2019

Aantal deuren : 5
Brandstof : Benzine

Seat Arona 1.0 TSI FR Business Intense

Nu tijdelijk 

€ 19.750,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 395,- per maand!*

(LEASE) AUTO VAN DE WEEK(LEASE) AUTO VAN DE WEEK

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Aan wie denkt u in deze 
tijd?   
Iedereen kent wel iemand die in deze coronatijd 
een hart onder de riem verdient. En heel 
waarschijnlijk komt er ook direct iemand bij u op 
als u wordt gevraagd met wie u weer iets leuks zou 
willen gaan doen, zodra de coronamaatregelen dat 
toelaten. De gemeente Bladel heeft twee 
verschillende ansichtkaarten laten maken, waarvan 
u van allebei één exemplaar gratis mag ophalen om 
te versturen naar iemand die u dierbaar is.

U herkent de kaarten aan het blauwe ontwerp. Ze 
staan vanaf deze week in een blauw kartonnen 
display ergens bij u in de buurt. Op verschillende 
plekken, verspreid over de dorpen, zijn ze bij diverse 
ondernemers en organisaties af te halen. De 
kaarten zijn gratis, maar we vragen iedereen om er 
niet meer dan één per soort mee te nemen, zodat 
zoveel mogelijk mensen er gebruik van kunnen 
maken.

Hier kunt u terecht:
•  Bladel: Gemeentehuis, Albert Heijn, Vershal 

Laureijs, Jumbo, Bakkerij van Heeswijk, 
Dierenspeciaalzaak Wit-Zwart, De Chocolage, 
Oktober zorgvestiging Floriaan,  
Oktober appartementen Kempenland

• Casteren: Dierenwinkel Teurlings-De Mulder
•  Hapert: Jumbo, DA Drogisterij, Bakker Wieland 

Hapert, Restaria Het Smulhuis, Cafetaria de Zaak
•  Hoogeloon: Kaasboerderij Ruurhoeve en Pet’s 

Place Boerenbond
• Netersel: Van Hoof fietsen

Preventieve bestrijding eikenprocessierups 
Het seizoen van de eikenprocessierups komt er weer 
aan. Ook dit jaar bestrijdt de gemeente Bladel de rupsen 
preventief. Dat gebeurt vooral in kwetsbare gebieden 
zoals sportparken, scholen, speelterreinen, fietspaden en 
andere druk bezochte locaties. Ook straten binnen de 
bebouwde kom waar veel eiken staan, worden 
meegenomen. De preventieve bestrijding gebeurt met 
een boomnevelspuit die een biologisch middel in de 
kroon van de boom spuit. De rupsen eten de blaadjes en 
gaan dood. Als de eerste blaadjes aan de eiken komen, 
is het tijd om te spuiten. Een exacte datum is hiervoor 
niet te geven. Afhankelijk van het weer is dit meestal 
tussen 15 en 30 april. Na een aantal weken wordt de 
behandeling herhaald.
De natuur laat zich niet regelen. De rupsen komen pas 
uit het eitje zodra de eiken bladeren beginnen te 
vormen. Omdat niet alle eiken tegelijk in blad komen, 
kan het zomaar zijn dat er meer dan een week verschil 
in zit voordat alle eitjes uitkomen. Helaas is het dus niet 
zo, dat als een boom behandeld is, er geen rupsen mee 
aanwezig kunnen zijn op de boom.

Tijdelijk geluidsoverlast
Deze preventieve bestrijding is een nauwkeurig werk. De 
juiste weersomstandigheden tijdens de behandeling zijn 
erg belangrijk. Het mag niet regenen en niet te hard 
waaien. Daarom wordt er meestal ’s avonds, ’s nachts 
en ’s ochtends gespoten. Vaak gaat het om grote 
bomen die behandeld worden. Om de kruin van de 
boom te bereiken is veel kracht nodig. Dat kan leiden tot 
geluidsoverlast. Vooral ’s nachts en in de bebouwde 
kom kan het erg hard klinken. Dus als u in de komende 
weken ’s nachts veel lawaai hoort, is de kans groot dat 
het met de bestrijding te maken heeft. De gemeente 
vraagt hiervoor uw begrip.

Natuurlijke vijanden van eikenprocessierupsen 
een handje helpen

Door de klimaatverandering verandert de natuur. Omdat 
de zomers en winters steeds warmer worden, krijgen we 
steeds meer te maken met soorten die van oorsprong 
vooral in Zuid- Europa voorkomen. De 
eikenprocessierups is er één van.
Het bomenbestand van de gemeente bestaat voor 
één-derde uit zomereiken. Deze staan vaak in 
laanstructuren naast wegen. Daar is onvoldoende 
leefruimte voor de natuurlijke vijand van de 
eikenprocessierups.

In het najaar van 2019 en 2020 heeft de gemeente op 
een groot aantal locaties een bloembollenmengsel 
gepoot wat bijdraagt aan meer biodiversiteit. Daarnaast 
zorg de gemeente voor meer biodiversiteit in 
boomsoorten. Hierdoor wordt de leefomgeving van de 
vijand van de eikenprocessierups verbeterd.

Voor een goed ecosysteem is het ook belangrijk dat 
goed bermbeheer wordt toegepast. In het verleden 
werden de bermen twee keer per jaar kort gemaaid. De 
laatste jaren zijn voor een groot gedeelte de bermen 
maar één keer gemaaid en op locaties waar het kon, is 
helemaal niet gemaaid. Dat stimuleert een plantengroei 
in de bermen, die helpt het ecosysteem te verbeteren. Er 
wordt ook onderzoek gedaan naar de groei van 
kruidenplanten in de bermen. 
Verschillende vogels zijn een natuurlijke vijand voor de 
eikenprocessierups. Meesjes, spreeuwen en kauwen 
bijvoorbeeld. Op verschillende locaties heeft de 
gemeente Bladel mezenkastjes gehangen. Met deze 
preventieve maatregelen wordt geprobeerd het 
evenwicht te herstellen en de natuurlijke vijanden te 
stimuleren.

Wat kunt u zelf doen?
Als inwoner kunt u ook een bijdrage leveren aan de 
bestrijding van de eikenprocessierups. Meesjes zitten 
graag in een bebouwde omgeving met veel struiken. Als 
u zelf nestkastjes ophangt in uw tuin, zult u zien dat 
deze heel snel bewoond gaan worden door meesjes. 
Door het poten van bepaalde soorten bloembollen en 
het planten van vaste planten, verbetert u de 
biodiversiteit in de tuin en dus ook het ecosysteem.  
Dit draagt weer bij aan een betere leefomgeving voor 
natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups.

Eind mei: melden van nesten
Vanaf eind mei zullen de eerste rupsen weer 
gesignaleerd worden. Als u nesten aantreft kunt u dit 
melden via de website  
www.verbeterdebuurt.nl/gemeente/bladel. Vermeld 
duidelijk de plaats waar de rupsen zich bevinden. Dit 
kunt u doen door de straat én het nummer van het 
dichtstbijzijnde huis of een lantaarnpaal te vermelden. 
Ook is het fijn als u uw telefoonnummer achterlaat.

De meldingen worden verzameld en via een bepaalde 
route afgehandeld. Dat gebeurt om de werkzaamheden 
zo effectief mogelijk uit te kunnen voeren. Er wordt 
gewerkt met meerdere teams. Kwetsbare locaties krijgen 
bij de bestrijding voorrang. Het kan dus zijn dat een 
melding niet meteen wordt afgehandeld.

Gezondheidsklachten
De eikenprocessierups is de larve van een nachtvlinder 
die haar eitjes graag in de toppen van een eikenboom 
legt. Vanaf half april tot begin mei komen deze eitjes uit. 
Na een aantal vervellingen, komen de rupsen in groepen 
samen. Ze kunnen dan grote nesten vormen op de stam 
van de boom. Na drie keer vervellen krijgen de rupsen 
brandharen. Deze brandharen veroorzaken 
gezondheidsklachten zoals jeuk, bultjes of oogklachten. 
Bij klachten:
•  Probeer zo min mogelijk te wrijven of krabben want 

dat verergert de klachten.
•  Spoel de huid en ogen zoveel mogelijk met lauw 

water.
•  Ga met een strip plakband over de huid. Zo kunt u 

proberen de meeste brandharen van de huid 
verwijderen.

•  De meeste klachten gaan binnen twee weken vanzelf 
over.

•  Bel uw huisarts als u oogklachten krijgt en als spoelen 
niet helpt.

•  Bel ook met uw huisarts als u steeds dikkere lippen, 
tong of oogleden krijgt of benauwdheid ervaart.

Voor meer informatie over gezondheidsklachten kunt u 
terecht op de website www.oakie.info.
 



13 16 april 2021
Gewijzigde 
openingstijden 
gemeentehuis 
26 en 27 april 2021
Maandag 26 april is het gemeentehuis gesloten in 
verband met een collectieve vrije dag. 
Dinsdag 27 april is het gemeentehuis gesloten in 
verband met Koningsdag. 

5 mei 2021
Woensdag 5 mei is het gemeentehuis gesloten in 
verband met Bevrijdingsdag.

13 en 14 mei 2021
Donderdag 13 mei is het gemeentehuis gesloten in 
verband met Hemelvaartsdag.
Vrijdag 14 mei is het gemeentehuis gesloten in 
verband met een collectieve vrije dag.

TONK: Tijdelijke Ondersteuning  
Noodzakelijke Kosten 
Heeft u door COVID 19 veel minder inkomen gekregen 
en hebt u problemen met het betalen van uw huur, 
hypotheek en andere vaste lasten? Dan kunt u misschien 
een beroep doen op de Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten- ook wel TONK genoemd. Bent u  
ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan kan 
TONK hierop een aanvulling zijn. 
U komt in aanmerking voor TONK als u voldoet aan deze 
voorwaarden:
•  U hebt op dit moment door de coronamaatregelen 

veel minder inkomen dan voor de coronacrisis. 
    De TONK-regeling is dus niet alleen bedoeld voor 

ondernemers, maar ook voor bijvoorbeeld flexwerkers, 
medewerkers met een 0-urencontract of mensen in 
loondienst die minder uren kunnen werken of 
ontslagen zijn.

• U bent eigenaar of hoofdhuurder van uw woning. 
•  U heeft geen recht op een andere regeling (zoals een 

toeslag vanuit het UWV of een WW-uitkering) of u 
heeft met deze regelingen nog te weinig inkomen om  
de woonkosten te betalen.

•  U ontvangt geen woonkostentoeslag of huurtoeslag. 
•  U heeft onvoldoende vermogen om de noodzakelijke 

kosten te betalen. Het gaat om beschikbare 
geldmiddelen. Bijvoorbeeld contant geld, geld op de 
(spaar)rekening van uzelf en uw eventuele partner en 
de waarde van beleggingen. Er wordt alleen gekeken 
naar de middelen waar u direct bij kunt, niet naar 

bijvoorbeeld de overwaarde in een koopwoning of de 
waarde van een auto of caravan, of geld dat vast zit in 
een pensioenregeling.

Hoogte van TONK en looptijd
De TONK-regeling loopt (deels met terugwerkende 
kracht) in de periode van 1 januari tot 30 juni 2021. De 
hoogte van de TONK-uitkering is afhankelijk van de 
verhouding tussen uw noodzakelijke woonlasten en uw 
huidige inkomen. Afhankelijk van uw situatie kunt u 
eenmalig € 1.500,- of € 3.000,- ontvangen. 

Uitvoering
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de TONK-regeling. TONK wordt voor de 
Kempengemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en 
Reusel-De Mierden, uitgevoerd door de afdeling 
Maatschappelijke Dienstverlening in Bladel. Denkt u voor 
de TONK in aanmerking te komen dan kunt u een 
aanvraag indienen bij de afdeling Maatschappelijke 
Dienstverlening. Wilt u direct een aanvraag indienen dan 
kan dit online via: 
www.kempengemeenten.nl/tijdelijke-ondersteuning-van-
noodzakelijke-kosten-tonk-aanvragen. 

Heeft u vragen over TONK, dan kunt u contact opnemen 
met afdeling Maatschappelijke Dienstverlening via 
telefoonnummer (0497) 745 544.  

Gedeeltelijke huurcompensatie corona lokale 
culturele organisaties 
Veel culturele organisaties in de gemeente Bladel 
hebben het zwaar door de coronamaatregelen. Om 
hen financieel te compenseren, heeft de gemeente 
Bladel tijdelijk beleid opgesteld. Culturele organisaties 
die een locatie huren van de gemeente kunnen tot 1 
juli 2021 huurcompensatie aanvragen voor de periode 
1 april t/m 31 december 2020. Deze huurcompensatie 
betekent dat 50% van de huur van deze periode wordt 
kwijtgescholden.

Voor wie en onder welke voorwaarden?
Culturele organisaties in de gemeente Bladel die 
huurder zijn van de gemeente Bladel. De voorwaarden 
voor huurcompensatie zijn in het kort:
•  Er moet sprake zijn van financiële problemen die 

veroorzaakt zijn door de coronacrisis.

• U staat ingeschreven in de gemeente Bladel.
•  U kunt aantonen dat financiële schade zo veel 

mogelijk is beperkt.
•  U kunt laten zien dat u heeft geprobeerd om 

uitgaven zo veel mogelijk te beperken en inkomsten 
zo veel mogelijk te behouden.

•  Alleen complete aanvragen worden in behandeling 
genomen.

Tot 1 juli 2021 kunt u een aanvraag indienen. Uiterlijk  
1 augustus 2021 ontvangt u een reactie. Als de 
aanvraag is goedgekeurd, zal de gedeeltelijke 
kwijtschelding worden verrekend met de afrekening 
van 2021. 
Wilt u meer informatie of een aanvraag indienen?  
Ga naar www.bit.ly/huurcompensatie. 

Onderzoek naar uitbreiding nucleaire installatie  
in Mol 
Het Studiecentrum voor Kernenergie (SCK) in Mol 
(België) wil de nucleaire installatie in Mol uitbreiden. Er 
is een vergunning aangevraagd voor de bouw van een 
zogenaamde ‘RECUMO-installatie’. Het project wordt 
uitgevoerd onder toezicht en controle van het Belgische 
Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC). In 
België is er binnen een straal van 5 kilometer van het 
SCK een onderzoek gestart. 

QuickScan
Het FANC heeft de Nederlandse Autoriteit Nucleaire 
Veiligheid en Stralingsbescherming (ANVS) geïnformeerd 
over de aanvraag. Zo kunnen er betere afspraken 

worden gemaakt. De ANVS heeft een zogenaamde 
QuickScan uitgevoerd. De uitkomsten leest u op  
www.autoriteitnvs.nl/documenten (zoek op 
‘QuickScan’).

Bezwaar indienen
Nederlanders kunnen bezwaar indienen tegen de 
vergunningaanvraag bij een van de Belgische 
gemeenten. Meer informatie vindt u op  
www.fanc.fgov.be via Dossiers > Vergunningsdossiers > 
Lopende vergunningsdossiers > Mol: RECUMO of  
www.gemeentemol.be/nieuws. 

Commissievergaderingen in 
april 2021 
In april vinden er drie online commissievergaderingen 
plaats:
•   Commissie Grondgebied op maandag 19 april. 
     Op de agenda staat o.a. Bestemmingsplan Kom 

Hapert en Gebiedsontwerp Groene Long.
• Commissie Inwoners op dinsdag 20 april.
     Op de agenda staat o.a. Verordening bekostiging 

leerlingenvervoer gemeente Bladel 2021.
• Commissie MAZ op donderdag 22 april.
     Op de agenda staat o.a. Ontwerpbegroting 2022 en 

meerjarenraming 2023-2025 Omgevingsdienst 
Zuidoost-Brabant (ODZOB) en Doorontwikkeling 
gemeenteraad Bladel 2021.

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar, 
beginnen om 19.30 uur en vinden vanwege COVID-19 
digitaal plaats via www.bladel.nl/gemeenteraad. 

Spreekrecht
Als burger kunt u tijdens een commissievergadering 
inspreken over de geagendeerde raadsvoorstellen. U 
kunt dan in maximaal vijf minuten de commissie 
informeren. Een verzoek om spreekrecht doet u 
voorafgaand bij de griffier via griffie@bladel.nl.  

Besluitvorming op 20 mei 2021:
Commissies bereiden de besluitvorming van de 
gemeenteraad voor. Over de raadsvoorstellen in de 
commissies neemt de gemeenteraad in de 
raadsvergadering van 20 mei 2021 een besluit.



1416 april 2021
Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 30 maart 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Tegemoetkoming COVID-19 lokale culturele 
organisaties Bladel 
De huurkosten van lokale culturele organisaties voor 
50% kwijt te schelden voor de periode 1 april 2020 
tot 1 januari 2021, met eventuele verlenging van 1 
januari 2021 tot 1 juli 2021.

Wijzigingsplan Castersedijk 22, Hapert 
1. Voor het wijzigingsplan “Castersedijk 22, Hapert” 
geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet 
ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het verhaal 
van kosten anderszins is geregeld;
2. Het wijzigingsplan “Castersedijk 22, Hapert” 
ongewijzigd vast te stellen.

Bestemmingsplan Kom Hapert 2021 
Aan de raad voorstellen om:
1.  Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet 

ruimtelijke ordening vast te stellen;
2.  De concept Nota zienswijzen Kom Hapert 2021 vast 

te stellen;
3.  Het bestemmingsplan Kom Hapert 2021 gewijzigd 

vast te stellen, met inachtneming van de 
wijzigingen uit de Nota zienswijzen.

4.  De provincie Noord Brabant verzoeken om binnen 
de termijn van 6 weken na vaststelling over te 
mogen gaan tot bekendmaking van de plannen.

Wijzigingsplan “Lemel 13-15, Hapert” 
1.  Voor het wijzigingsplan “Lemel 13-15 Hapert” geen 

exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet 
ruimtelijke ordening vast te stellen;

2.  De Nota zienswijzen “Lemel 13-15, Hapert” vast te 
stellen;

3.  Het wijzigingsplan “Lemel 13-15, Hapert” 
ongewijzigd vast te stellen met inachtneming van 
de wijzigingen uit de “Nota zienswijzen Lemel 
13-15, Hapert”.

Collegevoorstel beleidsregels Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten (TONK) 
De beleidsregels Tijdelijke Ondersteuning 
Noodzakelijke Kosten (TONK) worden vastgesteld voor 
de periode 1 januari 2021 tot 1 juli 2021.

Beslissing op bezwaar subsidie duurzame 
energie voor particulieren 
Conform het advies van de commissie voor de 
bezwaarschriften het bezwaar, gericht tegen het 
besluit tot afwijzing van de subsidie voor het plaatsen 
van zonnepanelen, ongegrond te verklaren en het 
bestreden besluit van 5 oktober 2020 in stand te 
laten.

Bestemmingsplan Troprijt 7, Bladel 
Aan de raad voorstellen om:
1.  Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet 

ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het 
verhaal van kosten anderszins is geregeld;

2.  De concept Nota zienswijzen Troprijt 7, Bladel vast 
te stellen;

3.  Het bestemmingsplan Troprijt 7, Bladel gewijzigd 
vast te stellen, met inachtneming van de 
wijzigingen uit de Nota zienswijzen;

Bestemmingsplan Breestraat 3, Hoogeloon 
Aan de raad voorstellen om:
1.  Geen exploitatieplan op grond van artikel 6.12 Wet 

ruimtelijke ordening vast te stellen, omdat het 
verhaal van kosten anderszins is geregeld;

2.  De concept Nota zienswijzen Breestraat 3, 
Hoogeloon vast te stellen;

3.  Het bestemmingsplan Breestraat 3, Hoogeloon 
ongewijzigd vast te stellen, met inachtneming van 
de wijzigingen uit de Nota zienswijzen.

Inzet kwartiermaker TIP Bladel / Reusel-De 
Mierden 
1.  Ingestemd met de inzet van een kwartiermaker 

voor het opzetten van een professionele TIP- 
organisatie.

2.  Ingestemd met het eenmalig beschikbaar stellen 
van een budget van € 2.000,-.

Intentieverklaring Fouten Melding 
Overheidsregistratie vanuit Rijksdienst voor 
Identiteitsgegevens 
De intentieverklaring zoals voorgesteld door de 
Rijksdienst voor Identiteitsgegevens wordt vastgesteld.

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
•      Het Bosch 15A, wijzigen van de voorgevel van een 

schuur.

Casteren
•      Driehuis 4, bouwen van een bijgebouw.

Hapert
•      Markt 27, plaatsen van een zonnescherm bij een 

winkel.

Hoogeloon
•      Breestraat ongenummerd in, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het bouwen van een 
kinderdagverblijf;

•      Hofveld 4, gewijzigd uitvoeren van een eerder 
verleende vergunning (BLA-2019-1706) voor het 
bouwen van een school en het plaatsen van een 
erfafscheiding.

Overige locaties
•      gedeelte van het totale perceel, grenzend aan De 

Biezegoren (6 ha), aanleggen van drainage in 
combinatie met egalisatie van het perceel 

(Beekherstelproject Groote Beerze-traject 1);
•      gedeelte van het totale perceel, grenzend aan 

De Biezegoren (9 ha), aanleggen van drainage in 
combinatie met egalisatie van het perceel 
(Beekherstelproject Groote Beerze-traject 1).

Omgevingsvergunning 
geweigerd

Hapert
•      Hoefblad 52, plaatsen van een dakkapel, datum 

besluit: 02-04-2021.

Hoogeloon
•      Sterakkers 3, aanleggen van een extra inrit, datum 

besluit: 06-04-2021.

Omgevingsvergunning verleend

Bladel
•      Helleneind 26B, verbreden van de inrit, datum 

besluit: 31-03-2021.

Hapert
•      Lindenstraat 70, vervangen - verhogen kap van het 

woonhuis, leggen twee dakramen in achterdakvlak 
en plaatsen dakkapel op de aanbouw, datum 
besluit: 31-03-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hapert
•      De Wijer ongenummerd, bouwen van een woning, 

datum besluit: 06-04-2021.

Vergunning apv/bijzondere 
wetten verleend

Hapert
•      Nabij Ganzestraat 10, plaatsen van een tijdelijke 

(bouw)kraan op 7 en 8 april 2021, datum besluit: 
06-04-2021.

•      nabij Leeuweriklaan 33, plaatsen van een tijdelijke 
bouwcontainer van week 14  t/m 17 in 2021, 
datum besluit: 06-04-2021.

Vastgesteld wijzigingsplan 
“Castersedijk 22, Hapert” 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken op grond van artikel 3.6 lid 1 onder a van de 
Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat het wijzigingsplan 
“Castersedijk 22, Hapert” op 14 april 2021 is 
vastgesteld. 

Inhoud
Het wijzigingsplan heeft betrekking op een wijziging 
van de bestemming “Agrarisch – Agrarisch bedrijf 1” 
naar de bestemming “bedrijf”. Het is gelegen op het 
kadastraal perceel bekend gemeente HGL04, sectie H, 
nummer 961, plaatselijk bekend Castersedijk 22, 
5527 JS Hapert. Het bestaat uit een toelichting, 
planregels en verbeelding.
Tegen het plan zijn geen zienswijzen ingebracht, 
waardoor het plan niet is gewijzigd.

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt inclusief 
bijbehorend collegebesluit gedurende zes weken van 
15 april 2021 tot en met woensdag 26 mei 2021 ter 
inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in het 
gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar terecht 
op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op 
dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op 
vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur.
U kunt de stukken ook inzien via internet: 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. Het plan kent het 
identificatienummer: NL.IMRO.1728.
WPG0067Castdijk22-VAST. 
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Beroep 
Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden 
ingesteld door:
•  degene die een zienswijze heeft ingebracht én 

belanghebbend is;
•  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp wijzigingsplan bij het college 
kenbaar te maken.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met woensdag 26 mei 2021. 
Het beroepschrift moet u sturen naar de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag). 

Inwerkingtreding
Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van 
27 mei 2021. Het instellen van beroep schort de 
werking van het besluit niet op. Degene die beroep 
heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State om 
voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet 
in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan het 
instellen van beroep en het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over deze omgevingsvergunning 
kunt u contact opnemen met de heer T. Verdonk van 
de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 
0497-361636).

Vastgesteld wijzigingsplan 
“Lemel 13-15, Hapert” 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken op grond van artikel 3.6 lid 1 onder a van de 
Wet ruimtelijke ordening en de Algemene wet 
bestuursrecht bekend dat het wijzigingsplan 
“Lemel 13-15, Hapert” op 15 april 2021 is vastgesteld. 

Inhoud
Het wijzigingsplan heeft betrekking op het wijzigen van 
een voormalige intensieve veehouderij met twee 
bedrijfswoningen, naar twee woningen. Het is gelegen 

op het kadastraal perceel bekend gemeente HGL04, 
sectie H, nummers 986, 987 en 154, plaatselijk bekend 
Lemel 13-15 te Hapert.
Het bestaat uit een toelichting, planregels en 
verbeelding.
Tegen het plan zijn zienswijzen ingebracht, maar deze 
hebben niet geleid tot wijzigingen ten opzichte van het 
ontwerpbestemmingsplan. Een overzicht hiervan is 
opgenomen in de Nota van zienswijzen.

Ter inzage
Het vastgestelde wijzigingsplan ligt inclusief 
bijbehorend collegebesluit en de Nota van zienswijzen 
gedurende zes weken van 16 april 2021 tot en met 
donderdag 27 mei 2021 ter inzage bij het Klant 
Contact Centrum (KCC) in het gemeentehuis, Markt 21 
te Bladel. U kunt daar terecht op maandag en 
woensdag van 09.00 tot 19.00 uur, op dinsdag en 
donderdag van 09.00 tot 17.00 uur en op vrijdag van 
09.00 tot 12.00 uur. U kunt de stukken ook inzien via 
internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 
Het plan kent het identificatienummer: 
NL.IMRO.1728.WPG0066Lemel13-VAST. 

Beroep 
Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden 
ingesteld door:
•  degene die een zienswijze heeft ingebracht én 

belanghebbend is;

•  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 
redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp wijzigingsplan bij het college 
kenbaar te maken.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met donderdag 27 mei 2021. 
Het beroepschrift moet u sturen naar de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 
20019, 2500 EA Den Haag). 

Inwerkingtreding
Het wijzigingsplan treedt in werking met ingang van 
28 mei 2021. Het instellen van beroep schort de 
werking van het besluit niet op. Degene die beroep 
heeft ingesteld, kan bij de voorzitter van de Afdeling 
Bestuursrechtspraak van de Raad van State om 
voorlopige voorziening vragen. Indien binnen de 
beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening 
wordt ingediend, treedt het besluit tot vaststelling niet 
in werking totdat op dat verzoek is beslist. Aan het 
instellen van beroep en het indienen van een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over deze ontwikkeling kunt u 
contact opnemen met mevrouw E. Pas van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).

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. Verkeersmaatregelen, Dorpsstraat Casteren week 14-2021 t/m week 23-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard) 
5. Aanpassing drempel, De Lei Netersel week 14-2021 t/m week 16-2021 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

Vertrokken naar onbekende bestemming
De hieronder vermelde persoon woont niet meer op het adres waar hij volgens de Basisregistratie personen staat 
ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijst van de hieronder vermelde persoon niet meer bij te 
houden. Daardoor staat hij officieel niet meer op het genoemde adres ingeschreven.

GESLACHTSNAAM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS   VERTREK NAAR

Stoltmann, K.D. Poststraatje 1, 5531 AX Bladel 06-04-2021 Land Onbekend

Kozala, E.A. Poststraatje 1, 5531 AX Bladel 06-04-2021 Land Onbekend

Poplawski, A.T. Boskant 9, 5531 AM Bladel 07-04-2021 Land Onbekend

Stanislawski, T Poststraatje 12, 5531 AX Bladel 08-04-2021 Land Onbekend

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!   WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL
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Apeldoornsche Courant
1882

Wat een beetje groen al kan doen
Kunstgras Outlet Brabant is klaar voor het nieuwe seizoen

Languit in zacht kunstgras liggen, ter-
wijl u geniet van het lentezonnetje. De 
kinderen ravotten op hun speeltoestel 
met een veilige ondermat. De honden 
rennen vrolijk rond op gras, wat tegen 
een stootje kan. Amper onderhoud en 
altijd een egaal groene tuin. Kunst-
gras: zou het iets voor u zijn?

Kort en stevig kunstgras voor sport en 
spel, lange grassprieten voor een prachtig 

siergazon, een sfeervolle etalage, een 
gezellig balkon of voor op de camping: 
ons kunstgras is er voor al uw toepas-
singen. Veel van onze 40 soorten zijn 
amper van echt gras te onderscheiden 
en dat voor -40% tot -60% korting op de 
adviesprijzen! 

Een onderhoudsvriendelijke tuin
Met kunstgras geniet u van een onder-
houdsarme, maar sfeervolle tuin. Hartje 
winter of een regenachtige herfstdag: 
u heeft altijd egaal groen gras. Maaien, 
sproeien of zaaien is verleden tijd. U plukt 
hier en daar wat blaadjes en zaadjes van 
het gras af en borstelt de boel waar nodig 
even op. Daardoor houdt u meer tijd over 
voor de rest van uw tuin. Wat dacht u van 
een mooie bloemenborder? 

Ideaal voor kind, dier én hobby-
sporter
Veel van onze grassoorten zijn geschikt 
voor een tuin waarin geleefd mag wor-
den. Ravottende en voetballende kin-

deren, rondrennende dieren of als vei-
lige ondergrond van een speeltoestel 
of rondom de trampoline. Kunstgras 
wordt ook regelmatig gebruikt onder 
een zwembad of als speelveldje voor 
hobbysporters.

Siergazon uit een tuinmagazine
Ook voor een siergazon is kunstgras 
ideaal. Vooral de soorten met een lange 
spriet hebben een extra natuurlijke look 
en voelen zacht aan. Ons kunstgras heeft 
een hoge waterdoorlaatbaarheid, waar-
door regen makkelijk wegloopt en u geen 
last heeft van modder. Grenzend aan 
mooie bloembakken of gecombineerd 
met mooie staptegels: bent u klaar voor 
een tuinmetamorfose?

Bezoek onze webshop:
      www.kunstgrasbrabant.nl                

  

Dé outlet voor kunstgras

A  De Kloet 5a in Bladel 
E   info@kunstgrasbrabant.nl 
W  www.kunstgrasbrabant.nl 

De activiteiten-
commissie van 
vv Hoogeloon 
organiseert op 
zaterdag 24 
april via Twitch 
een huiskamer-
quiz. Deelname 
is geheel gratis! 

Om de vereniging toch te helpen kun je 
bij inschrijving een aantal drankjes be-
stellen tegen inkoopprijs, van een krat 
Jupiler tot speciaal bier en fris. 

Na inschrijving krijg je een bevestiging 
waarin je een actuele prijslijst ontvangt met 
de bestelbare dranken. In deze bevesti-

ging staan ook verdere instructies. Stuur 
voor 19 april voor deelname een mail met 
teamnaam naar activiteitencommissie@
vvhoogeloon.nl.

De quiz is beschikbaar voor iedereen, ook 
niet-leden. De quiz bestaat dan ook uit 
verschillende categorieën en niet enkel uit 
voetbalvragen. 

Let op: de vv Hoogeloon corona-huiska-
merquiz is geheel binnen de corona-richt-
lijnen. De groepjes mogen uit maximaal 5 
personen bestaan en we vertrouwen erop 
dat deelnemers van de quiz zich houden 
aan het maximaal aantal gasten wat door de 
overheid op dat moment voorgeschreven is.

Doe mee met Huiskamerquiz 
van vv Hoogeloon
Zaterdag 24 april, 20.00 uur Aanmelden voor 19 april

BUITEN LEVEN



17 16 april 2021

Beschut genieten

Thuis wil je ontspannen. Ook in de 
tuin wil je kunnen genieten van 
jouw spaarzame momenten.

#schutting

DESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaar

Omheining voor tuin?
Neem contact op

0497 381 795 | info@dehoutwinkelbladel.nlIndustrieweg 3 | 5531 AD Bladel 

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Sinds een paar weken is zicht-
baar dat De Groene Long volop in ont-
wikkeling is. De eerste plantjes, bomen 
en zaadjes zitten in de grond. Achter de 
schermen wordt ook hard gewerkt, on-
der andere door het bestuur van Stich-
ting De Groene Long Bladel. Bestuursle-
den Lucien Panken, Dirk van de Voort en 
Peter Bons praten de lezer graag even 
bij over de plannen en de ontwikkelin-
gen.

Processen
Het lijkt niet altijd even snel te gaan met de 
ontwikkeling van De Groene Long, toch is 
niets minder waar. “Gezien de omstandig-
heden gaat het eigenlijk heel voorspoedig”, 
legt voorzitter Peter Bons uit. “De gemeen-
te heeft de procedures voor de ontwerp-
plannen en de bestemmingsplanwijzigin-
gen naast elkaar lopen. Sneller kan het 
niet en dergelijke procedures hebben tijd 
nodig. De drie projecten die samenwerken 
– De Kinderboerderij, Het Groene Goud en 
het Groenonderwijs van het Pius X-College 
– houden zich bezig met hun eigen aandeel 
en ook die processen lopen. Voor ons als 
Pius X geldt dat we druk bezig zijn met de 
tekeningen voor het gebouw en de invul-
ling die we daaraan gaan geven. Als in sep-
tember groen licht gegeven wordt door de 
gemeenteraad, kan wat ons betreft de vol-
gende dag de eerste schop in de grond.”

Het Groene Goud
Bij Het Groene Goud zijn al heel veel 
schoppen in de grond gestoken. “Voor ons 
is het voordeel dat er agrarische bestem-
ming op de grond zit en we dus al van start 
konden”, legt Dirk van de Voort uit. “We 
hebben op ouderwetse wijze de grond om 
laten ploegen. Leuke samenwerking met 
Vereniging Ouderwets Boeren, trouwens. 
Daarna hebben we met de vrijwilligers die 
we al hebben de omheining gemaakt, vak-
ken en paden uitgezet en een klein deel 
ingezaaid. Ondertussen hebben we een 
wedstrijd uitgeschreven voor de mooiste 
vogelverschrikkers. Daarop kregen we ont-
zettend veel leuke reacties en mooie cre-
aties. Die houden voorlopig de vogels wel 
even van ons terrein af. Sowieso zijn de re-
acties uit de gemeenschap uitsluitend po-
sitief. Er wordt wat afgewandeld de laatste 
tijd en veel van de wandelaars komen even 
langs De Groene Long. Iedereen wil weten 
wat de stand van zaken is en wat er precies 
gebeurt. Soms komen we nauwelijks aan 
werken toe maar dat geeft niet, we hebben 
de tijd en we geven graag uitleg.”

Kinderboerderij
Naast de zelfoogsttuinderij lopen al twee 
Schotse Hooglanders, dieren die wellicht 
straks ook op de kinderboerderij komen. 
“De echte kinderboerderij komt later”, ver-
telt Lucien. “We moeten echt de procedu-
res afwachten maar achter de schermen 
zijn we druk op zoek naar sponsoren en 
fondsen die ons van de nodige fi nanciële 
middelen te voorzien. Dieren hoeven we 
niet aan te schaff en want die komen van 
het groen-onderwijs van het Pius X-Colle-
ge maar er komen kosten genoeg aan. We 
denken nu hard na over de invulling van 
een soort speelgelegenheid. Wij vinden 
het belangrijk dat kinderen in de buurt van 
de kinderboerderij ook kunnen ravotten en 
spelen. We willen een oude tractor en een 
‘molshoop’ waar kinderen door kunnen 
kruipen. Plannen genoeg en het enthousi-
asme is groot om te beginnen.”

Enthousiasme
De Groene Long zal er niet ineens zijn. “Na-
tuur laat zich niet sturen en alles kost tijd”, 
gaat Dirk verder. “We willen het gebied het 
karakter meegeven van het Kempische 
landschap en meer groen en biodiversiteit 
creëren en dat kost tijd. Zo komt er een 
vlechtheg als natuurlijke afscheiding om de 
beesten binnen het terrein te houden maar 
zo’n haag kost zeker vijf tot zes jaar om 
te groeien. Die tijd geven we het natuurlijk 
ook. Hetzelfde geldt voor fruitbomen, die 
zijn niet in één jaar volgroeid. Waar we héél 
blij mee zijn is het enthousiasme van de in-
woners van Bladel; in korte tijd waren alle 
oogstaandelen voor dit jaar uitverkocht, 
een teken dat er behoefte is aan groenten 
die ‘in de achtertuin’ zijn geteeld. We zien 
in de omgeving meer van dergelijke initi-
atieven ontstaan en het geeft aan dat de 
bewustwording groeit. Een goede ontwik-
keling, als je het mij vraagt.”

Versterking gevraagd
Het bestuur van De Groene Long bestaat 
nu uit drie mannen, die aan de afzonder-
lijke projecten verbonden zijn. Peter: “We 
zouden graag uitbreiding van het bestuur 
willen. Om een zo gevarieerde afspiegeling 
van de maatschappij te krijgen, willen we 
ons bestuur uitbreiden met één of meer 
vrouwen. We zoeken mensen die niet ver-
bonden zijn aan de projecten maar vanuit 
een objectieve insteek kansen zien. Meld 
je gerust aan als je interesse hebt. Vrijwil-
ligers zijn ook van harte welkom. Op dit 
moment kunnen mensen bij Het Groene 
Goud al meehelpen. Na de zomer, als we 
starten met de aanplant in het hele gebied 
en de realisatie van de dierweide, zou het 

fi jn zijn als we nog meer handjes hebben 
om te helpen. Alles is goed, ook als je op 
incidentele basis een keer wilt helpen met 
planten, zaaien of onderhoud, meld je ge-
rust. Ook mensen die elke week een paar 
uur tijd hebben, zijn welkom.” 

Pius X-College
De bouw zal ergens eind van het jaar van 
start kunnen gaan. Daar zou een rol in 
weggelegd kunnen zijn voor de leerlingen 
van het Pius X-College. Peter: “Ik zie zeker 
mogelijkheden; het grote werk wordt door 
aan een aannemer uitbesteed maar onze 
leerlingen kunnen de schuilhutten voor de 
dieren maken of helpen met de afrastering. 
Alles wat ze in de praktijk leren, is meege-
nomen en ze vinden het leuk.” Veel mensen 
helpen of denken al mee. Dirk: “We kregen 
een grote hoeveelheid dahliabollen van ie-
mand uit Casteren die zijn tuin aan het re-
organiseren was. Leuk om die betrokken-
heid te ervaren.” 

Uniek project
Lucien vindt de ontwikkeling van De Groene 
Long vooral een mooie kans om iets unieks 
in Bladel neer te zetten: “Dit project is ont-

staan vanuit de ideeën van de inwoners en 
betrokkenen; de gemeente heeft de vraag 
en de invulling bij de inwoners gelegd en 
heeft daarmee de regie een beetje uit han-
den gegeven. Dat is voor hen soms wat 
spannend, dat gaf het College onlangs tij-
dens het kennismakingsgesprek aan maar 
ze vinden het ook heel interessant. De ver-
wachting is dat de Gemeenteraad op 20 
mei zal instemmen met de ontwerpplannen 
en er dan in volle vaart afgegaan kan wor-
den op het vaststellen van de wijziging van 
het bestemmingsplan. En wij houden na-
tuurlijk ondertussen ook van onze kant de 
vaart er in.”

Op de hoogte
We houden de lezer op regelmatige basis 
op de hoogte van de ontwikkelingen maar 
schroom niet om vragen te stellen aan de 
betrokkenen. Ze vertellen graag over de 
plannen. Bij Het Groene Goud wordt de 
komende tijd bijna dagelijks gewerkt om in 
de zomer volop te kunnen oogsten. Loop 
eens langs aan de Beemdstraat om de 
voortgang te zien; de ‘expositie van vogel-
verschrikkers’ is beslist de moeite van een 
bezoekje waard.

Natuur laat zich niet haasten
Ontwikkelingen De Groene Long Bladel in volle gang

Dirk: “We willen het gebied het karakter meegeven van het Kempische landschap en 
meer groen en biodiversiteit creëren en dat kost tijd. Zo komt er een vlechtheg als 
natuurlijke afscheiding om de beesten binnen het terrein te houden maar zo’n haag 
kost zeker vijf tot zes jaar om te groeien. Die tijd geven we het natuurlijk ook. Hetzelfde 
geldt voor fruitbomen, die zijn niet in één jaar volgroeid.” V.l.n.r. Peter Bons, Dirk van 
de Voort en Lucien Panken

NATUUR
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>  Nog even volhouden!

In memoriam

Jeroen Steger

Op 5 april overleed Jeroen Steger; slechts twee 
weken na zijn vrouw Joke. Beide stierven, hoewel 
in de herfst van hun leven, veel te vroeg. Op 9 april 
hebben ze hun eeuwige rustplaats gevonden, voor 
altijd verenigd.

Jeroen is geboren en getogen in Oirschot en kwam 
in de jaren zeventig naar Bladel vanwege zijn werk 
voor Agio. Kort daarop zijn ze verhuisd naar Hapert 
waar ze tot het laatste moment met veel plezier 
hebben gewoond. 

Jeroen stond midden in de samenleving, waar 
mogelijk zette hij zich in als vrijwilliger, vooral voor 
Stichting Steunpunt De Kloostertuin heeft hij veel 
mooie dingen gedaan. Hij was sinds 2014 secretaris 
en vervulde deze taak met ongekende toewijding. 

Jeroen wordt gekenmerkt doordat hij oog en oor had voor wat er in de samenleving 
leeft. Hij wilde aan de verbetering van deze samenleving een actieve bijdrage leveren. 
Jeroen heeft senioren, gehandicapten en chronisch zieken bijgestaan als ouderen-
adviseur en cliëntondersteuner, bij het ordenen van de administratie en het invullen 
van de jaarlijkse belastingformulieren. 

Jeroen was prettig in de omgang, graag gezien bij de inwoners van Hapert, toegan-
kelijk en had altijd een luisterend oor of een goede raad. 

De  Koninklijke Onderscheiding die Jeroen op 26 april aanstaande zou worden uitge-
reikt, heeft hij niet meer mogen meemaken maar postuum is hem de eer toegekomen. 
Meer dan verdiend voor zijn inzet, betrokkenheid en warme persoonlijkheid.

Jeroen zal gemist worden in de Hapertse samenleving. Dank gaat uit naar zijn jaren-
lange inzet en toewijding aan de Hapertse gemeenschap.

Stichting 
Steunpunt De Kloostertuin

EINDHOVEN - Ra-
bobank Oost-Bra-
bant introduceert 
een nieuw specia-
listenteam, gericht 
op het verzekeren 
van ondernemers in 
de (glas)tuinbouw. 
Hiermee wil het sa-
menwerkingsver-
band van zeven re-

gionale banken ondernemers in deze 
sector nóg beter van dienst zijn. Een 
dergelijk initiatief is uniek in Nederland.

Het team wordt gevormd door Brigitte 
Vereijken, Toon Linders en René Brum-
mans. De Risicospecialisten Verzekeren 
van de Rabobank in Oost-Brabant hebben 
alle drie een agrarische achtergrond én 
hart voor de branche. Ze vertellen: “De Ne-
derlandse (glas)tuinbouw is een uiterst dy-
namische en succesvolle sector. Een sec-
tor die bovendien onmisbaar is voor onze 
kwaliteit van leven. Van ondernemers in 
de (glas)tuinbouw wordt behoorlijk wat ge-
vraagd. Ze krijgen te maken met ontwikke-
lingen, zoals verduurzaming en innovatie, 
maar ook met aangepaste wet- en regel-
geving, schaalvergroting en toenemende 
concurrentie.”

‘Growing a better world together’
Rabobank Oost-Brabant heeft daarom be-
sloten om nóg meer tijd en kennis beschik-
baar te stellen voor de (glas)tuinbouw. “We 
willen met dit specialistenteam laten zien 
dat we oog hebben voor deze voor ons 
land zo belangrijke sector. Bovendien past 
deze stap helemaal bij het mission state-
ment van de Rabobank: ‘Growing a better 
world together’. Samen willen we het we-
reldvoedselprobleem op een duurzame en 
innovatieve manier aanpakken.”

Werkwijze
Op wat voor manier denken de risicospe-
cialisten ondernemers te kunnen helpen? 
“We brengen samen met de ondernemer 
de mogelijke risico’s in kaart. Vervolgens kij-
ken we hoe deze afgedekt kunnen worden. 
Dat hoeft overigens niet altijd een verzeke-
ringsproduct te zijn. Preventie is minstens 
zo belangrijk.” De verzekeringsspecialisten 
werken nauw samen met Food & Agri om 
een zo compleet mogelijke dienstverlening 
aan te kunnen bieden. “Het is onze ambi-
tie om klanten te adviseren en te ontzorgen. 
We focussen ons daarbij op de verzekerba-
re risico’s die de bedrijfscontinuïteit kunnen 
bedreigen. Daarbij draait het om risicoma-
nagement, gecombineerd met het adviseren 
en verkopen van passende verzekeringen.”

Rabobank in Oost-Brabant 
introduceert nieuw specialistenteam
Meer aandacht voor de (glas)tuinbouw

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

Ontwerpbureau Kleur M
Marije Fransen-Dona

Kerkstraat 25,  5527 EE Hapert

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

Kalkoen
schnitzels

Kip
loempia’s

Sla
vinken

Runder
tartaartjes

schnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzels

SlaSlaSlaSlaSlaSlaSla
100 gram € 1,25

KipKipKipKipKip
500 gram € 4,99

RunderRunderRunderRunderRunderRunder
500 gram € 4,99

Gebraden Fricandeau

Boterhamworst

100 gram € 1,75
Gebraden Fricandeau

BoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworst

Gebraden Fricandeau
100 gram € 1,10

BoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworst

tartaartjestartaartjestartaartjestartaartjestartaartjestartaartjes
4+1

GRATIS

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 19  APRIL T/M ZATERDAG 24 APRIL

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

                                                      

RunderRunderRunder
500 gram500 gram € 4,99€ 4,99€ 4,99€ 4,99

Runder 
riblappen

M�LTIJD SALADES HO�ANDSE HO�ANDSE HO�ANDSE �rdbeien!

De le�erste uit de 
omgeving! Van 

�rdbeienkwekerij 
Lavrijsen uit Hulsel.

DAGELIJKS VERS.

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                                         Markt 25 Bladel

Onze goed gevulde 
m�l�jd salades, 
h�� u ze al �it 

geproe�?
EXTRA V�RDELIG!

M�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADESM�LTIJD SALADES HO�ANDSE 
goed gevuld!

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

schnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzels
500 gram500 gram € 4,99€ 4,99€ 4,99€ 4,99
Naturel/Gemarineerd

vinkenvinkenvinkenvinkenvinkenvinkenvinkenvinken
4+1

GRATIS

loempia’sloempia’sloempia’sloempia’sloempia’sloempia’sloempia’s
Per stuk € 1,75

Per stuk € 1,75
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SprookjesSprookjes

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

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 5

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

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

2 9 3
8 1 8

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

7 4 6 8 5 3
4 6 6 4 8

8 2 6 7 3
1 9 8

9 6
8 4 6

7 2 4 3 8
5 9 4 6 3

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

4 7 2
1 2 7

2 1 6 8 9 4
6 7 8 8 1 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
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 15

If you are brave too often, people w
ill com

e to expect it of you.
-- M

ignon M
cLaughlin

1 3 5 9
3 8 4

2
1 2 5

2 6
7 9 4

2
8 5 6

6 7 1 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 15

N
ow

 and then an innocent person is sent to the legislature.

3 4 8 7
9 6 1 4

6 1 2
3 6 1

5 9 2 3
6 3 7

2 8 5
2 9 8 3

1 5 7 4

PUZZELEN

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

© www.puzzelpro.nl

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

ADIEU
AMUSE
BALSA
BARON
BATIK

BEKENDE
BENEN

BERGING
BEURS
BLOEM
BRUTO
EGYPTE
ERVEN
ETHEEN

FIBER
FLUIM
GHANA

GIPSFIGUUR
GLAZUREN

GRIEP
KAMPLEIDER
KNOLRAAP

KORTAANGEBONDEN
KRAAM
LAMPEN

NAAMBOEK
NATUURPROGRAMMA
NIEUWJAARSFEEST

ONTWERPER
OVAAL
PENNY
PLAKJE

PLUIZEN
RASHOND
RECENT
REPTIEL
SJEZEN
TEGEN

TELEXBERICHT
UITJE

WAKKER
ZOMAAR

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

 Oplossingswoord© www.puzzelpro.nl

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

De winnaar van vorige week is: 

Pleun Laureijs uit Bladel

met de oplossing: 
‘taal noch teken geven’

Pleun heeft een PC55-pakket gewonnen 
bestaande uit een handdoek, bidon en heuptas.

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

Thema: Taal - Oplossing: TAAL NOCH TEKEN GEVEN. Antwoorden: A: Statief   B: Braille   C: Taaloefening   D: Millimeteren    
E: Containerbegrip   F: Boekenwurm G: Boe noch bah   H: Lichaamstaal   I: Kasteel   J: Overtreffende trap   K: Talenknobbel   
L: Woordenschat    M: Geen punt     N: Taalgebruik   O: Piemel   P: Redevoering    Q: Grote boodschap  R: Synoniem

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

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

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

op sterkte bij aankoop van een nieuwe bril*

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

Dementie, mogelijkheden 
bij een veranderende werkelijkheid

Samen dementievriendelijk

Uitzending: woensdag 21 april

nieuw in ons assortiment

op zoek naar
een high-end
sportbril?  

REVOLUTIONAIR
IN VOEDING
VOOR SPORTERS.  

SPECIAALZAAK IN FIETSKLEDING EN ACCESSOIRES

NIEUWSTRAAT, EERSEL . 0479 74 55 63 . INFO@BIKEFASHION.NL

WWW.BIKEFASHION.NL . VOLG ONS . . SEE YOU SOON! www.rhmakelaardij.nl

Korenveldstraat 3 Hapert
Markt 50 Eersel

T 06 - 50 26 40 19
info@rhmakelaardij.nl

Woning
verkopen?

Wa t e r s c h a p 
De Dommel 
heeft zijn 
Ontwerp-Wa-
t e r b e h e e r -
p r o g r a m m a 
2 0 2 2 - 2 0 2 7 
vastgeste ld . 

Met dit programma zet het waterschap 
belangrijke stappen in de watertransi-
tie; op weg naar een toekomstbesten-
dige waterhuishouding in 2050. 

De Dommel gaat aan de slag met fun-
damentele veranderingen. Het huidige 
watersysteem is namelijk (te) kwetsbaar 
geworden. We voelen de urgentie om hier-
naar handelen. De visie is een koerswijzi-
ging met een verschil in aanpak en bood-
schap naar de gebieden. Het waterschap 
gaat sturen op het belang van water voor 
een toekomstbestendige leefomgeving. 
Dit willen we samen met onze partners 
doen. We ondersteunen hen hierbij met 
advies, handelingsperspectief, kennis en 
data.

Verandering van aanpak
De Dommel wil dat de waterhuishouding 
in 2050 toekomstbestendig is. Dat bete-
kent een waterhuishouding die robuust, 
wendbaar en in balans met de omgeving 
is. Een waterhuishouding die voorziet in 
een goede waterkwaliteit. De komende 
zes jaar gaat De Dommel het verschil ma-
ken en een trendbreuk in gang zetten. 

De focus in het werk verandert daarbij:
-  van beekdalgericht naar gebiedsgericht: 

de aandacht gaat naast het beekdal ook 
uit naar de fl anken, de hoge zandruggen 
en het bebouwd gebied.

-  van sectoraal naar integraal; samen met 
andere overheden en partners gaan we 
gebiedsgericht aan de slag met meerde-
re opgaven.

-  van water afvoeren naar elke druppel 
telt; maximaal water conserveren, min-
der grondwater gebruiken en slimmer 
sturen.

Opgaven slim verbinden
Met dit Waterbeheerprogramma schetst 
het waterschap zijn visie voor de lange 
termijn. Samen met partners en waterge-
bruikers wil De Dommel werken aan con-
crete uitvoeringsplannen, waarin samen 
gezocht wordt naar nieuwe oplossingen 
en antwoorden. We willen meer water 
vasthouden in het gebied en gaan dit wa-
ter beter benutten voor gebruik in droge 
periodes en voor de noodzakelijke aan-
vulling van het grondwater. Ook werken 
we aan een betere waterkwaliteit in ons 
gebied. Naast onze wateropgaven, zien 
we kansen om opgaven in het gebied slim 
met elkaar te verbinden.

Watergraaf Erik de Ridder: “We gaan aan 
de slag met een integrale gebiedsgerich-
te aanpak samen met alle partijen in een 
gebied. Deze aanpak raakt naast de wa-
teropgaven ook aan andere opgaven van-
uit natuur, stikstof, economie, landbouw, 
energie, biodiversiteit, mobiliteit en wo-
ningbouw. We zijn ervan overtuigd dat we 
in samenhang met andere opgaven duur-
zame oplossingen vinden. Op die manier 
werken we aan een leefbaar Midden-Bra-
bant. Juist in Midden-Brabant, omdat de 
bebouwing, landbouw en natuur hier zo 
nauw verweven zijn.”

Ter inzage
Het Ontwerp-Waterbeheerprogramma is 
tot stand gekomen met participatie van 
onze externe partners. Het Ontwerp-
Waterbeheerprogramma beschrijft de 
ambities van het waterschap voor de 
komende zes jaar. Het ligt tot en met 
18 mei ter inzage. 

Iedereen kan tot 19 mei zijn of haar ziens-
wijze op dit Ontwerp-Waterbeheerpro-
gramma indienen. Om te zien hoe dat kan 
bezoek de website

www.dommel.nl/wbp

Watertransitie geeft richting 
aan nieuwe koers waterschap
Op weg naar een toekomstbestendige waterhuishouding De gemeente 

Eersel is bezig 
met de herin-
richting van de 
Knegselsedijk 
en de Duisel-
seweg. Het 

plan is om de kruisingen met De Hoef 
en Steenovens aan te passen. De ge-
meente wil het verkeer dat van en naar 
de snelweg A67 rijdt beter stroomlijnen, 
zodat er een betere doorstroom van ver-
keer is. 

Dit kan door het aanpassen van de huidi-
ge T-splitsingen in een doorgaande route. 
Wethouder Kraaijeveld: “Het bedrijventer-
rein Meerheide, Landgoed Duynenwater en 
de omliggende dorpen blijven zo goed be-
reikbaar, terwijl de verkeerslast voor de om-
geving en de omliggende dorpen afneemt. 
Bovendien is ook aan de verkeersveiligheid 
van onze fi etsers gedacht. Langs de Kneg-
selsedijk komt een vrij liggend fi etspad te 
liggen en ook voor de Duiselseweg onder-
zoeken we de verschillende mogelijkheden 
voor een fi etspad. Dat maakt mij blij.”

Eind 2021 van start
De eerste fase is Hoef - Knegselsedijk - 
Steenovens. Het defi nitief ontwerp is in 
overleg met de omgeving ondertussen ge-
reed. Dit ontwerp kun je bekijken op www.
eersel.nl/knegselsedijk. Begin april gaan 
we de plannen technisch verder uitwerken 
en voorbereiden. Het plan is om in novem-
ber 2021 te starten met de eerste werk-
zaamheden. Ondertussen gaan we verder 
met de bestemmingsplanwijziging en de 
aankoop van enkele gronden in het gebied.

Mening omwonenden van belang
De tweede fase is de Duiselseweg. Hier-
voor hebben we twee varianten voorgelegd 
aan de omwonenden. Op basis van de ont-
vangen reacties hebben we nog geen keu-
ze gemaakt voor een defi nitief ontwerp. 
“We gaan meerdere mogelijkheden bekij-
ken en tegen elkaar afwegen. Hier nemen 
we de belangen en meningen van de be-
woners absoluut in mee”, aldus wethouder 
Kraaijeveld. De politiek besluit uiteindelijk 
welke variant het wordt. Met dit plan gaan 
we opnieuw terug naar de omwonenden. 
Pas daarna komt de gemeente met een de-
fi nitief ontwerp. Het streven is om dit voor 
de zomervakantie af te ronden.

Reageren
Op www.eersel/.nl/knegselsedijk kun je 
het ontwerp bekijken en nalezen wat er al-
lemaal gaat gebeuren. Hier is ook de mo-
gelijk om te reageren op de plannen of je 
vragen stellen.

Herinrichting 
Knegselsedijk - Duiselseweg

  WIST
     JE 
DAT...?

... bokken eau de toilette 
gebruiken? De typische 

stinkende geur van bokken 
ontstaat doordat ze over 
hun voorpoten en hun sik 
heen plassen. Daarnaast 

hebben ze geurklieren rond 
hun horens. Dit maakt ze 

aantrekkelijker voor geiten, 
maar iets minder 

aantrekkelijk voor mensen.
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HAAL MEER UIT JE LEVEN. WORD VRIJWILLIGER 

JOUWBRANDWEER.NL

“NIETS IS 
MOOIER

DAN ZORGEN
VOOR 

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

paraat om mensen en dieren in nood te 

helpen. Daar waar anderen weglopen voor 

gevaar, ga jij ernaartoe. Zorg je voor de 

veiligheid in je eigen omgeving, je eigen 

gemeente. Maak jij het verschil. Ben je van 

grote waarde voor je medemens, die dat 

bovendien enorm waardeert. Dat geeft 

voldoening. Hoe mooi is dat?

Brandweervrijwilliger zijn is niet vrij

blijvend. Als de pieper gaat, rekenen wij 

op jou. Daarvoor word je goed getraind 

tijdens de zeer uitgebreide 2jarige 

opleiding Manschap A. Zodat jij op een 

daadkrachtige, deskundige en behulpzame 

wijze klaar kunt staan voor anderen. 

Spreekt jou dit aan en wil jij meer met je 

leven? Heb jij de drive om iets te willen 

betekenen voor de maatschappij? Ben jij 

fit, stressbestendig, accuraat en een echte 

teamplayer?  

Meld je dan nu aan!

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

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

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

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

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

 “Uw advertentie
   overal gezien”
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• 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 

Interieurverzorgster / 
Huishoudelijke hulp

(6 uur per week)

Als interieurverzorgster ben je verantwoordelijk voor de netheid en uitstraling 
van een kantoor / woonlocatie in Eersel. Je neemt alle voorkomende schoon-
maakwerkzaamheden voor je rekening.

Wat wordt er van je verwacht:
• Je hebt ervaring in de particuliere schoonmaak;
• Je kunt zelfstandig werken;
• Je bent kritisch en let op elk detail;
• Je neemt je verantwoordelijkheid en komt je afspraken na;
• Je beheerst de Nederlandse taal;
• Je bent betrouwbaar en vind het fi jn om je handen uit de mouwen te steken;
•  Je bent woonachtig in de omgeving en direct en voor langere tijd beschikbaar.

De werktijden zijn 2 dagdelen.

Voor meer informatie over deze parttime functie kun je contact opnemen met 
Marleen van Gompel, telefoonnummer 06 - 250 330 51

Belangstellenden kunnen hun schriftelijke reactie (incl. CV) vóór 1 mei 2021 
mailen naar Marleen van Gompel, mvgompel@vanloongroup.com

Vacatures in de regio!

IN DE KEMPEN

Wegens toenemende drukte zijn wij op zoek naar 

ZELFSTANDIG WERKEND KOK 
EN MEDEWERKERS IN DE 
BEDIENING EN KEUKEN 

Ben jij gemotiveerd en enthousiast? Flexibel en stressbestendig?
Doorzetter en een teamplayer? Dan zoeken wij jou!

Wij bieden een gezellige werksfeer, goede uurloon en afwisselend werk!
Leeftijd vanaf 15 jaar.

Interesse? 
Bel 0497-641951 of e-mail naar info@la-gare.nl

Of loop even binnen en vraag naar Natalie de Laat.

VERSTERKING GEZOCHT

Grand Café Brasserie La Gare   |   Wilhelminalaan 46   |   Reusel 
T. 0497-641951   |   info@la-gare.nl   |   www.la-gare.nl

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

Extra geld
verdienen?

✔ Vanaf 
13 jaar

✔Bij jou in 
de buurt

✔Eigen 
tempo Word bezorger 

bij Spotta!

Spotta is dé shoppinghulp die consumenten helpt bij het makkelijk verkrijgen van voordeel en inspiratie. Dit doen 
we met ons folderpakket, Folderkiezer, Spotta.nl en weekbladen. Altijd bij de hand en up-to-date. Voor ons landelijke 
bezorgnetwerk met meer dan 23.000 bezorgers zijn we altijd op zoek naar superhelden die ons daarbij helpen.
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Een duim omhoog voor DSV Dazzling uit Reusel voor 
de leuke attentie aan de ereleden i.v.m. het 50-jarig 
jubileum, wat helaas niet gevierd kan worden. Dank 
jullie wel!

Namens alle ereleden

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

Onze duim gaat omhoog voor Anita van den Borne, 
bestuurslid van buurtvereniging Den Driesprong in 
Reusel, die een erg leuke buurtquiz in elkaar had gezet. 
Bedankt voor de mooie prijs!

Noud en Anja van den Borne

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

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

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

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

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

  WIST
     JE 
DAT...?

... de Amerikaanse 
microbioloog 

Maurice Ralph Hilleman 
meer dan 40 vaccins 

ontwikkelde? 

Onder andere vaccins 
voor mazelen, bof, 
hepatitus A en B, 

waterpokken, meningitis, 
longontsteking en 

haemophilus infl uenzae. 

Hij ontdekte ook dat 
chlamydia geen virus 
was zoals eerder 
werd gedacht.

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

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

eenn  ccrreeaattiieevvee  ((oonnlliinnee))  wwoorrkksshhooppss  
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TTeell::  0066--2288773333228877
iinnssttaa::  vvaann..bbrreeggjjee  

IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll  
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll

weekkrant PC55 goed om te weten

BLADEL - Wegens corona is er dit jaar 
helaas geen feestelijke opening van de 
speeltuin mogelijk. Vanaf 28 april opent 
Speeltuin De Hofstad (toegang Toren-
dreef) weer haar poorten voor het speel-
seizoen 2021. 

Met ingang van deze datum is de speeltuin 
weer open van maandag tot en met vrijdag 
van 18.00 tot 20.00 uur en op de woens-
dagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur. Het 
speelseizoen sluit op 30 september van dit 
jaar. In de speeltuin is altijd een vrijwilliger 
aanwezig die toezicht houdt.

Verhuurmogelijkheden speeltuin                                                         
Buiten openingstijden bestaan er mogelijk-
heden voor donateurs om de speeltuin af 
te huren voor b.v. kinderfeestjes, e.d. Ver-
huur is per dagdeel mogelijk vanaf € 30,-. 
Voor beschikbaarheid/reserveringen kunt u 
terecht op www.speeltuindehofstad.nl.

Toezichthouders gezocht
Wij zijn altijd op zoek naar vrijwilligers die 
2 uurtjes per week, om de week of per 
maand (tijdens openingstijden) op een 
doordeweekse dag toezicht zouden willen 
houden in de speeltuin. Uiteraard zijn je 
eigen (klein)kinderen ook welkom om hier 
naar hartenlust te komen spelen. Interesse, 
neem dan contact op via onze website.

Donateurs van de speeltuin
Veel donateurs (ruim 500) steunen de 
speeltuin met een bijdrage. Voor nieuwe 
donateurs geldt een bedrag van minstens 
€ 10,- per jaar. Inning van het donateurgeld 
gaat via een machtigingskaart. Nieuwe do-
nateurs kunnen een machtigingskaart aan-
vragen via onze website of tijdens de ope-
ningsuren van de speeltuin. Het bestuur 
hoopt dat veel mensen ons steunen om 
deze unieke speelvoorziening voor Bladel 
in stand te houden. 

Het bestuur en alle vrijwilligers van Stich-
ting speeltuin De Hofstad wensen alle kin-
deren veel buitenspeelplezier in de speel-
tuin.

www.speeltuindehofstad.nl

Speeltuin De Hofstad gaat weer open!
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Buurtpreventie Contactpersoon
In de wijk Oranjeborgh in Bladel maak je 
onderdeel uit van het Buurtpreventiewijk-
team. Hiermee vorm je de oren en ogen op 
het gebied van veiligheid en leefbaarheid.

Nieuwe wijkbewoners informeer je over 
de wijkbuurtpreventie. Je geeft meldingen 
van burgers door aan de wijkcoördinator 
en geeft feedback door aan de melder. 
Ook meld je onveilige situaties, neem je 
jaarlijks deel aan een preventieve wijkactie 
en het overleg met de wijkcoördinator en  
gemeentelijk buurtpreventiecoördinator. 

Meer info: Daisy van Dordrecht Buurtpre-
ventiecoördinator Gemeente Bladel, 0497-
361632 of buurtpreventie@bladel.nl 

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

Individuele begeleiding
Lijkt het jou leuk om een of enkele bewo-
ners van Oktober individueel te begeleiden 
of samen met ze op pad te gaan? Dan zijn 
wij op zoek naar jou!

Als vrijwilliger geef je onze bewoners  
individuele aandacht. Denk hierbij aan een 
wandeling maken, een spelletje spelen, 
een praatje maken, samen op de duofiets 
of gewoon even gezellig samen op pad.

Past een van de bovenstaande activiteiten 
bij jou? Neem dan snel contact met ons op 
en maak een van onze cliënten heel erg blij.
Meer info: coördinatoren vrijwilligers: Tel. 
088-2457795 of coordinatorenvrijwilligers 
@zorginoktober.nl

* * * * *
www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Het ministerie 
van Justitie 
en Veiligheid 
geeft de hele 
maand april 
i n f o r m a t i e 
over het voor-

komen van verschillende vormen van 
criminaliteit. 

Voorkom dat je slachtoffer wordt en maak 
het oplichters niet te makkelijk! Hoe je 
daarvoor zorgt kijk dan op 

www.eersel.nl/
senioren-en-veiligheidsmaand

Senioren en 
Veiligheidsmaand 
gestart

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

Het Studiecentrum voor Kernenergie 
(SCK) in Mol (België) wil de nucleaire 
installatie in Mol uitbreiden. Er is een 
vergunning aangevraagd voor de bouw 
van een zogenaamde ‘RECUMO-instal-
latie’. 

Het project wordt uitgevoerd onder toe-
zicht en controle van het Belgische Fede-
raal Agentschap voor Nucleaire Controle 
(FANC). In België is er binnen een straal 
van 5 kilometer van het SCK een onder-
zoek gestart. 

QuickScan
Het FANC heeft de Nederlandse Autori-
teit Nucleaire Veiligheid en Stralingsbe-
scherming (ANVS) geïnformeerd over de 
aanvraag. Zo kunnen er betere afspraken 
worden gemaakt. De ANVS heeft een zo-
genaamde QuickScan uitgevoerd. De uit-
komsten zijn te lezen op www.autoriteit-
nvs.nl/documenten (zoek op QuickScan).

Bezwaar indienen
Nederlanders kunnen bezwaar indienen 
tegen de vergunningaanvraag bij één van 
de Belgische gemeenten. 

Meer informatie vindt u op www.fanc.
fgov.be via Dossiers > Vergunningsdos-
siers > Lopende vergunningsdossiers > 
Mol: RECUMO of 

www.gemeentemol.be/nieuws

Onderzoek naar 
uitbreiding nucleaire 
installatie in Mol
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Animal Mazes by KrazyDad, Book 2Maze #6
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DOOLHOF
krakers

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

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

Laat je jezelf naar de verkeerde kant leiden 
of teken jij zonder oponthoud 

een duidelijke lijn van start naar fi nish?
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Das Keukens | Groenstraat 5-A1
5513 NB Wintelre | T. 040 - 205 2884

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

50% KORTING
op afhalen van kwaliteits SUSHI

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

MA : 12.15 - 21.45 UUR
DINSDAG 27/4  -  KONINGSDAG 
 OPEN VAN  12.15 - 21.45 UUR
WO T/M ZO : 12.15 - 21.45 UUR

KEMPEN - Buurtgezinnen is een maat-
schappelijk initiatief gebaseerd op een 
oude gedachte: opvoeden doen we sa-
men. In Nederland is Buurtgezinnen al 
in veel gemeenten actief. Een gezin dat 
wat steun kan gebruiken bij de opvoe-
ding van de kinderen (vraaggezin) wordt 
gekoppeld aan een warm en stabiel ge-
zin in de buurt (steungezin). Zo krijgen 
kinderen wat extra liefde en aandacht 
en worden ouders even ontlast. De hulp 
is alledaags en gelijkwaardig. Sinds kort 
zijn coördinatoren Sara van Trigt en  
Dianne Mariën voor Buurtgezinnen  
actief in de Kempengemeenten.

Soms zit alles tegen. Problemen stapelen 
zich op binnen een gezin. Er hoeft dan 
maar iets te gebeuren of de emmer loopt 
over. Dan lukt het niet meer om op ieder 
moment voldoende tijd en aandacht aan de 
kinderen te besteden, terwijl je ze dat van 
harte gunt. Je kunt het niet langer alleen. 
Buurtgezinnen is er voor deze gezinnen en 

gaat op zoek naar een passend steunge-
zin. De coördinator neemt contact met jou 
op en bespreekt wat Buurtgezinnen voor 
jouw gezin kan betekenen. 

Coördinator Sara van Trigt is voor Buurt-
gezinnen actief in Bergeijk en Eersel. Sara 
woont samen, heeft een dochtertje, drie 
bonuskinderen en twee honden. “Als geen 
ander weet ik dat er in het leven dingen 
kunnen gebeuren die de boel stevig over-
hoophalen. En dat alles anders loopt dan 
je had gehoopt of verwacht. Buurtgezinnen 
kan je dan helpen. Want waarom zou je het 
alleen doen, als het samen kan? Het is een 
eenvoudige vraag met een nog eenvoudi-
ger antwoord, alleen hulp vragen valt soms 
niet mee. Het belangrijkste is om te beden-
ken, dat het niet raar of gek is om hulp te 
vragen. Door de hulp van anderen ervaar je 
meer steun, waardoor die lastige periode 
minder lastig wordt en hopelijk ook sneller 
weer achter je ligt. 

Haar collega Dianne Mariën concentreert 
zich op de gemeenten Bladel en Reusel-De 
Mierden. Dianne woont in Bladel, samen 
met haar man, dochter en zoon. “De kracht 
van Buurtgezinnen is voor mij: voor gezin-
nen, door gezinnen. Laagdrempelige hulp 
in de buurt, vanuit betrokkenheid. Zo krij-
gen kinderen wat extra liefde en aandacht 
en worden ouders ontlast. Ik hoop dat 

gezinnen het vertrouwen voelen om met 
een vraag om ondersteuning aan te klop-
pen. En dat ook gezinnen met een groot 
hart voor hun medemens de weg naar mij 
weten te vinden. Dat zij mogen ervaren dat 
dat ook een verrijking is voor het eigen ge-
zin. Om samen het verschil te maken voor 
het geluk van een kind!”

Hoe werkt het?
Een steungezin wordt voor een langere 
periode de steun en toeverlaat voor een 
vraaggezin rondom de kinderen. Samen 
met de coördinator bespreek je welke on-
dersteuning je zou willen bieden, welke 
kinderen in jullie gezin passen (leeftijd, j/m) 
en hoeveel tijd je ervoor beschikbaar hebt. 
De coördinator kijkt welke gezinnen het 
beste bij elkaar passen, maakt de match en 
begeleidt beide gezinnen maximaal twee 
jaar. Veel van de steungezinnen ervaren 
steungezin zijn als zingevend en een aan-
vulling op hun leven. Een vraag- en steun-
gezin maken samen met de coördinator 
van Buurtgezinnen afspraken welke steun 

er nodig is. Dat kan van alles zijn. Bijvoor-
beeld: een (halve) dag per week een peu-
ter opvangen, een kleuter naar zwemles of 
sport brengen of een rustige huiswerkplek 
bieden aan een puber. Het zijn enkele voor-
beelden, maar er zijn nog genoeg hulpvra-
gen te bedenken. 

Aanmelden?
Hoe kun je steungezin worden? Buurtge-
zinnen is op zoek naar ouders met kinde-
ren, grootouders en stellen zonder kinde-
ren met opvoedervaring. Wil je op vrijwillige 
basis iets betekenen voor een ander gezin 
dat het moeilijk heeft, vind je het fijn om 
met verschillende culturen en leefstijlen in 
aanraking te komen en heb je tenminste 
een dagdeel per week beschikbaar? Meld 
je dan als steungezin aan. Ook vraagge-
zinnen kunnen zich aanmelden via www.
buurtgezinnen.nl. Meer informatie kunt u 
opvragen bij Sara van Trigt (06-19190373 
of Sara@buurtgezinnen.nl) of Dianne Ma-
riën (06-83357211 of Dianne@buurtgezin-
nen.nl).

Opvoeden doen
we samen

Sara van Trigt (l) en Dianne Mariën

GEZIN

WIST 
   JE 
 DAT...?

... je smaakpapillen veranderen naarmate je ouder wordt? 
Ze worden gedurende je leven om de twee weken vervangen, 

maar rond je 40e levensjaar gaat dat langzamer. 
Ze blijven verdwijnen, maar er komen er minder voor terug. 

Dat is de reden waarom oudere mensen minder moeite 
lijken te hebben met bittere of ongewone smaken.
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

Container huren

Meeltjes

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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.

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.

Aangeboden: opslag/
stallingsruimte
In Bladel. 11.2 x 6.4 mtr. + zolder 3.2 x 6.4 mtr. 
92 m2. Ruimte voorzien van draaideuren, 
3.1 x 3.0. Tel. 0497-383673.

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

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

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

Schilderijen, van realistisch tot abstract, in 
allerlei afmetingen. Alles tegen weggeefprijzen. 
Tel. 0497-386363.

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

Tuinpaviljoen van Welkoop, nieuw, 3 x 3 m, 
van € 146,- voor € 95,-. Tel. 0497-388477.

Nette, meranti opdekdeur, 81 x 201 cm, 
6 vakken met glas, compleet met deurkruk en 
slot. € 70,-. Tel. 0497-384600.

Zeis, € 25,-. Tel. 06-83918582.

Bosch koel/vriescombinatie, enkele gebruik-
sporen, werkt nog prima. H 125 cm. € 25,-. 
Ophalen in Reusel. Tel. 06-19870285.

Pelgrim gasfornuis, elektrische ontsteking,
2 jaar oud, 4 pitten, 60 x 52 cm, RVS. € 40,-. 
Ophalen in Reusel. Tel. 06-19870285.

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

Novy afzuigkap, onderbouw, met motor, 2 jaar 
oud, 90 x 50, RVS. € 50,-. Ophalen in Reusel. 
Tel. 06-19870285.

Toyota naaimachine, moet nagekeken worden. 
€ 40,-. Tel. 06-22503579.

Schaft/bouwkeet, 3.70 voorkant, 3.10 zijkant.
Tel. 06-13672356.

Hobbyspullen, Powertex verf Stone art Easy 
3d flex en nog veel meer. Tel. 0497-382972.

Grijze 3-zits bank, € 50,-. Tel. 06-13743246.

4 eetkamerstoelen, stof, rood, € 25,-.
4 eetkamerstoelen, skai, zwart, € 25,-.
Tel. 06-13743246.

Powertex schilderijen. 
Tel. 0497-382972.

Te huur ruimte voor 
inboedelopslag
Tel. 06-30494304.

Te huur leuke ruimte
Voor pedicure, nagelstyliste, voetreflex, 
coaching, psycholoog etc. Begane grond, 
grote parkeerplaats. Mastbos, Bladel.
Info: 06-50511877.

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

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.

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

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.

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.

GRATIS AF TE HALEN: Servies, wit met 
gouden rand en servies met bloemmotief. Alles 
onbeschadigd. Tel. 0497-847456.

GRATIS AF TE HALEN: Trampoline, 360 cm.
Tel. 06-81684715.

GRATIS AF TE HALEN: 1-persoons stalen 
bed, incl. 2 tijken en matras. Tel. 0497-681166.

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

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

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

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 23 april wordt ‘Motie van Wanorde’ 
uitgezonden op KempenTV. 

De hele dag door zal het toneelstuk dat opgevoerd werd in 2015 
te zien zijn. De regie was in handen van Rita Scheelen.

Haagsche Courant
1892

BLADEL - De TOM Group uit Bladel 
gaat, in samenwerking met Unibouw en 
Brisck, het 11e warehouse bouwen op 
Rootven 29 in Bladel. Het warehouse zal 
maar liefst 15.000 m2 beslaan en hiermee 
het grootste warehouse van de onderne-
ming worden.

Explosieve groei
De TOM Group groeit hard in zowel Neder-
land als in het buitenland en blijft steeds ver-
der uitbreiden met nieuwe assortimenten. 
Door de voorraadhoudende strategie van 
TOM, waarbij ruim 2 miljoen producten in 
eigen warehouses op voorraad liggen, is er 
steeds meer distributieruimte nodig. Alleen 
al in 2020 zijn er vier nieuwe warehouses bij 
gekomen. Om de groei van TOM te facilite-
ren is de bouw van een groot nieuw ware-
house een logische stap. De grond voor dit 
nieuwe warehouse, gelegen op Rootven 29 
in Bladel, is in 2020 aangekocht. Op 1 april 
is de bouw van het nieuwbouwproject door 
Unibouw en Brisck ook daadwerkelijk van 
start gegaan.

Samenwerking
Het nieuwe warehouse van TOM zal in sa-
menwerking met Unibouw en Brisck gerea-
liseerd worden. Unibouw is een bouwbedrijf 
voor bedrijfshuisvesting, met een bewezen 

eff ectieve werkwijze. Zij zullen alle facetten 
van de bouw van het warehouse verzorgen. 
Brisck is een bedrijf dat gespecialiseerd is 
in vastgoedbelegging en vastgoedontwik-
keling. Voor, tijdens en na de bouw werken 
de drie partijen nauw met elkaar samen om 
er een geslaagd project van te maken. De 
oplevering van het pand zal aan het einde 
van het derde kwartaal zijn, precies op tijd 
voor de drukke periode in november en de-
cember.

Op de toekomst gericht
In 2005 is TOM begonnen als kleine fi etsen-
winkel in Tilburg, inmiddels is het een inter-
nationaal e-commercebedrijf met veertien 
webshops, tien (binnenkort elf) distributie-
centra en ruim 550 medewerkers. TOM is er 
ook voor zakelijke klanten en is daarnaast 
actief op verschillende Europese markt-
plaatsen als BOL, Amazon, Real en Cdis-
count. In zestien jaar tijd is het bedrijf uitge-
groeid tot één van de grootste spelers in de 
vrijetijdssector, en met dit nieuwe pand van 
15.000 m2 anticipeert het zich op de toe-
komst. CEO Tom te Riele: “Met het nieuwe 
pand hebben we de mogelijkheid om groei 
te faciliteren, niets staat onze ambitie nog 
in de weg om hét online warenhuis van de 
vrijetijdssector te worden.”

TOM bouwt 11e warehouse
Op maandag 26 april vindt de jaarlijkse lint-
jesregen plaats. Voor de lintjesregen van 
2022 kun je nu al iemand voordragen. Ken 
je iemand die veel voor de gemeenschap 
doet (op maatschappelijk, sportief, cultu-
reel, sociaal of economisch gebied) en een 
lintje verdient? Dien dan vóór 14 juni 2021 
een aanvraag in bij de burgemeester. 

Voorstel indienen
1.  Neem contact op met Philomeen Tijssen 

via 088-4970109 om de haalbaarheid van 
je voorstel te bespreken. De criteria vind 
je op www.reuseldemierden.nl/lintje. 

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

3.  Verzamel alle gegevens van de persoon 
die volgens jou een lintje verdient.

4.  Vermeld uitgebreid waarom deze persoon 
een lintje verdient. Laat betrokken vereni-
gingen, instellingen of maatschappelijke 
organisaties dit toelichten.

Voor meer informatie kun je terecht bij Phi-
lomeen Tijssen via 088-4970109. Algemene 
informatie over Koninklijke onderscheidin-
gen vind je op www.lintjes.nl.

Wie verdient er een lintje?

Heb je door de coronamaatregelen een 
lager inkomen en heb je daardoor pro-
blemen met het betalen van huur, hypo-
theek of andere vaste lasten? Dan kom 
je misschien in aanmerking voor de Tij-
delijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten; ook wel TONK genoemd.

Voor wie?
TONK is niet alleen bedoeld voor onderne-
mers, maar ook voor fl exwerkers of mede-
werkers met een 0-urencontract of in loon-
dienst. Om in aanmerking te komen moet je 
voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze 
lees je op www.kempengemeenten.nl/
tonk. Afhankelijk van jouw situatie kun je 
eenmalig € 1.500,- of € 3.000,- ontvangen. 
Dit geldt (met terugwerkende kracht) van 1 
januari tot 30 juni 2021.

Aanvragen
Het aanvragen van TONK kan via www.
kempengemeenten.nl/tonk. TONK wordt 
voor de Kempengemeenten uitgevoerd 
door de afdeling Maatschappelijke Dienst-
verlening. Meer info, bel naar 0497-745544.

TONK: ondersteuning vaste 
lasten tijdens coronacrisis
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Met zorg, aandacht en ruimte voor gevoelens regelen, begeleiden en verzorgen 
wij een begrafenis of crematie. Ook als u een (uitvaart) verzekering heeft kunt u 
ons inschakelen.

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Petrusklepel
In het dankwoordje van pastoor Van Vroon-
hoven ontbraken de contactgegevens. 
Voor mensen die willen mailen, bellen of 
een kaartje sturen: J. van Vroonhoven, 
Vitalis Theresia, Bredalaan 77215, 5652 JX 
Eindhoven. Tel. 06-10182974, e-mail: 
jvvroonhoven@hetnet.nl.

In mijn Paaspreek heb ik reclame gemaakt 
voor het nieuwe parochiegebed. De uitda-
gingen waar wij als mensen en als parochie 
voor staan, maken het des te belangrijker 
dat wij bidden. In de Bijbel staat: ‘Als de 
Heer de woning niet bouwt, werken de bou-
wers vergeefs.’ Wie bidt, laat God het zijne 
doen. En hij ziet beter wat hij zelf moet 
doen. De samenwerkingsgedachte (God 
& mens) loopt als een rode draad door de 
Bijbel. Die draad knapt door de maakbaar-
heidsgedachte: alles in eigen hand houden. 
Maar daarvoor zijn mensenhanden te klein. 
We kunnen veel, maar niet alles. Eerst moe-
ten we onze handen vouwen om ze vervol-
gens uit de mouwen steken. Ora et labora!

Pastoor Schilder

PS:  Excuses voor de kleine lettertjes op 
de gebedskaart. Wie een loep moet 
kopen, mag het bonnetje bewaren.

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

Maandag 19 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 20 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Anselmus
Woensdag 21 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 22 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Joris
Vrijdag 23 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Zaterdag 24 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

4e Zondag van Pasen
Zondag 25 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 24 en 25 april)

Bladel zaterdag:
- Voor een bijzondere intentie
- Overleden gildeleden van St. Jorisgilde

Bladel zondag:
- Jacobus Wilhelmus Dechamps

Casteren:
- Ter ere van Sint Willibrord en Elisabeth

Hapert:
- Overleden ouders Coppens-Gooskens
- Familie Driessen

Hoogeloon:
- Harrie Hoskens en 
  Corrie Hooskens-Leemans (f)
- Marco Laureijs en ouders Cor en Zus 
  Laureijs-van den Wildenberg
- Riek Ansems-van de Pas 
  (nms. Vrouwen van nu Hoogeloon)

Netersel:
- Ter ere van St. Antonius en Brigida

Overleden
Hoogeloon: Miet van de Vondevoort, 
                     90 jaar

Mededelingen:
-  In de paastijd bidden we voorafgaand aan 

de vieringen in het weekend het nieuwe 
parochiegebed. U vindt het gebed op de 
kaartjes achterin de kerk. We hopen dat 
u het thuis ook wilt bidden op de andere 
dagen.

-  Zaterdag 1 mei en zondag 2 mei openen 
we de meimaand op feestelijke wijze met 
een Marialof na de Mis van zaterdag om 
19.00 uur in Netersel en na de Mis van 
11.00 uur op zondag in Bladel. In de rest 
van de meimaand bidden we na de och-
tendmissen op weekdagen het Rozen-
kransgebed. In de weekenden bidden we 
een tientje van de Rozenkrans na de Mis.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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 Jansen
- 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

Maandag 19 april
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 20 april
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 21 april
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 22 april
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Jan Castelijns

Vrijdag 23 april
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Miet van der Heijden-van Limpt,
  Wim van der Heijden en 
  dochter Isabelle
- Jan Kokken en 
  Guus Kokken-van Limpt

4e Zondag van Pasen
Zaterdag 24 april
17.30 uur: Eucharistieviering
- An Antonis-Panjoel
- Jos Kuijpers

Zondag 25 april
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Overleden ouders Bernard Jansen 
  en Anneke Jansen-Rijkers
- Frie van Herk, 
  Lien van Herk-Heesterbeek 
  en alle overleden familieleden

Mededelingen:
-   U kunt nog steeds uw gaven voor de 

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

-  Wilt u ook tijdens de doordeweekse 
missen uw naam noteren achter in de 
kerk, dit i.v.m. de veiligheid rondom het 
coronavirus, zodat wij u wanneer het 
helaas nodig zou zijn kunnen waarschu-
wen. Alvast hartelijk dank!

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

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

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

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

(Bij afwezigheid wordt u verzocht de 
 voicemail in te spreken.)

Protestantse Kerkdiensten
VOORLOPIG GEEN KERKDIENSTEN IN WITTE KERKJE

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

Vanuit de Immanuëlkerk en diverse kerken in de 
omgeving worden ook video-diensten uitgezonden. 
Zie: www.pkn-bladel.nl
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

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

19 APRIL

T/M

VRIJDAG 

23 APRIL

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Koop lokaal:
Geef een Hapertse cadeaubon. 
Te verkrijgen bij de Hapertse winkeliers.

Op 23 april 
2001 werd 
S t i c h t i n g 
H a r a p a n , 
die zich ac-
tief inzet om 
de leefom-
standighe-

den van kansarme mensen in Indonesië 
te verbeteren, opgericht. Harapan is het 
Indonesische woord voor ‘hoop’. De 
stichting wil mensen in Indonesië wat 
hoop en vertrouwen geven op een bete-
re toekomst. 

Sinds 2001 wordt er een brug geslaan tus-
sen de inwoners van de regio Best/Wintelre 
en ver daarbuiten en hulpbehoevenden in 
Indonesië. Juist door de kleinschalige aan-
pak slaagt men er in het verschil te maken. 
De afgelopen twintig jaar heeft Harapan 
op veel plaatsen in Indonesië een steentje 
kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van 
kansarmen.

Hulp sluit aan bij behoeften/speerpunten
Een belangrijk uitgangspunt bij de hulp-
verlening is dat wordt samengewerkt met 
contactpersonen ter plaatse of met orga-
nisaties die kennis hebben van de lokale 
situatie. Zeker is dan dat de hulp aansluit 
op de behoeften van hen die het werkelijk 
nodig hebben. Daar waar mogelijk wordt 
samengewerkt met andere organisaties in 
Nederland op het gebied van ontwikke-
lingswerk. 

Tot de vaste speerpunten horen steun aan  
rehabilitatiecentrum Harapan Jaya en het 
weeshuis Pius IX op Sumatra, de 6 kinder-
tehuizen van Yayasan Nativitas op Flores,  
het rehabilitatiecentrum Hidup-Baru op 
West-Timor, gezinsadoptie, ondersteuning 
van arme gezinnen op West-Timor en Su-
matra, aandacht voor vergeten Indische 
Nederlanders. Er is een studiefonds voor  
jongeren om het volgen van voortgezet/
universitair onderwijs mogelijk te maken 
en een school-uniformenfonds voor armen 
gezinnen. In 2020 werd extra steun gebo-
den aan de hierboven genoemde centra 
vanwege de Covid-19 pandemie.                                                                                                                                       

Hulp bij rampen
Harapan komt ook in actie komen als zich in 
Indonesië rampen voordoen. Na de tsuna-
mi in 2004 en de aardbeving in 2005 sa-
men met de Lionsclub Best-Oirschot was 
de stichting nauw betrokken bij het herstel 
op de afgelegen Mentawai-eilanden Nias 
en Siberut. Op 25 oktober 2010 werd het 
gebied opnieuw getroff en door een tsuna-
mi. Het geld dat werd ingezameld voor de 
slachtoff ers van deze ramp kon snel en ge-
richt worden ingezet dankzij contacten met 
lokale organisaties. Er werd ook onder-
steuning geboden na de tsunami in 2006 in 

Pangandaran (Java) en de aardbevingen in 
Yogyakarta (2006), Padang (2009), Lombok 
2018 en recentelijk nog aan de slachtoff ers 
van de tropische storm op West-Timor. 

Plannen voor de komende jaren
In de komende jaren zal de stichting zich 
blijven inzetten om de leefomstandighe-
den van kansarmen te verbeteren. Onder-
wijs, zorg voor gehandicapten, opvang van 
weeskinderen en aandacht voor de armen  
hebben de 1e prioriteit. 

De inkomsten van de statiegeld-, specu-
laas- en rijstacties zijn een goede bijdrage 
om de doelstelling te realiseren, echter niet 
voldoende. Harapan is daarom blij met alle 
vaste en incidentele donateurs maar vooral 
met de bijdragen van de diverse (landelijke) 
steunfondsen.

Ook u kunt steunen!
Een paar argumenten waarom u juist deze 
stichting zou kunnen steunen:
-  Omdat er al 20 jaar goed wordt samen-

gewerkt met lokale contactpersonen en 
organisaties, wordt hulp geboden die 
aansluit bij de behoeften van degenen die 
het nodig hebben. Deze samenwerking 
maakt een goede controle en begeleiding 
van de projecten mogelijk.

-  Er nagenoeg geen overheadkosten zijn: 
de bestuursleden zetten zich geheel vrij-
willig in. 

-  U wordt op de hoogte gehouden van de 
resultaten door middel van nieuwsbrieven 
en berichten op de website, waaronder 
het jaarverslag, de jaarrekening en het 
beleidsplan.

-  U heeft de zekerheid dat uw geld goed 
wordt besteed.

U kunt  op de volgende manier steunen:
-  Donateur worden, dit kan al vanaf € 5,00 

per maand.
-  Voor € 15,00 per maand kunt u een kind 

en/of gezin of een vergeten Indische 
Nederlander ‘adopteren’.

-  Uiteraard zijn ook incidentele giften wel-
kom.

-  Denk eens aan Harapan als u of uw ver-
eniging een activiteit organiseert, en u 
een goede bestemming zoekt voor de 
opbrengst.

Stichting Harapan is een ANBI, een erken-
de hulporganisatie. Giften komen in aan-
merking voor belastingaftrek. 

In de maand oktober is er een grote over-
zichtstentoonstelling van alle projecten en 
activiteiten t/m 2021 en de plannen voor de 
toekomst in Cultuurspoor in Best. 

Voor meer informatie zie de website: 

www.harapan.dse.nl

Stichting Harapan, 20 jaar 
ontwikkelingswerk aan de basis

Oplichters zijn van alle tijden. Met de 
snel voortschrijdende technologie 
wordt het steeds moeilijker ze tegen te 
houden. Nepaccounts via WhatsApp, 
pincodes en pasjes proberen te stelen 
of gewiekste babbeltrucks om je geld af 
te troggelen. En het wordt heel overtui-
gend gedaan!

Het kan iedereen overkomen
Oplichters worden steeds slimmer. Ze ver-
zinnen steeds weer nieuwe manieren om 
mensen op te lichten. Ook corona levert 
nieuwe methodes op: zo doen criminelen 
zich voor als verpleger en willen ze zoge-
naamd komen vaccineren. Of een bankme-
dewerker komt bij je langs, omdat je niet 
naar de bank kunt komen. Helaas zijn ou-
deren vaak het doelwit van deze oplichters. 

Daarom hebben het ministerie van Jus-
titie en Veiligheid, de politie, het Centrum 

voor Criminaliteitspreventie en Veiligheid 
(het CCV) en zes ouderenorganisaties de 
handen ineen geslagen om voorlichting te 
geven over de verschillende methodes van 
deze oplichters. Een gewaarschuwd mens 
telt immers voor twee! Meer informatie via 

www.maakhetzeniettemakkelijk.nl

Maak het ze 
niet te makkelijk!
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Heerlijk tot rust komen in deze bizarre tijd?

De verzwaringsdeken 
zorgt voor geborgenheid 
en helpt het lichaam 
volledig tot rust te komen!

Zware deken 5,5 KILO, groot formaat 150 x 200 cm
Uitgerust Uitgerust enen vol  vol 

energie wakker wordenenergie wakker worden
Hoofdkussen met bamboevezel hoes, ontspant 

nek, schouders en rug en is perfect voor alle 
slaaphoudingen.

GRATIS
1+1

Orthopedisch
Bamboe Zitkussen

Geadviseerd door erkende therapeuten

Zitkussen

Met stuit-uitsparing voor 
plaatselijke drukverlichting

100% 
Bamboe hoes

Corrigeert 
de bekken

Verlicht spanning 
in rug, schouders 

& nek

Optimaal
zitcomfort 

& stabiliteit

3999 

NU VOOR 

99999
OP=OP

39 . 9979.   98

Formaat: 66 x 50 x 18 cm
2 grote kussens

39 . 9939 . 9939 . 79.   9879.   9879.   

Formaat: 
2 grote kussens grote kussens

79.   9879.   9879.   

 Bloed circulerend
 Vermindert pijn
  Bij spataderen en 

 koude voeten
 Voorkomt kramp
 Geen zweetvoeten 
 Geschikt voor diabetici 

1999 

NU VOOR 

69966
OP=OP

Therapeutische Koper geweven 
Compressie Sokken

Nederland kiest 
massaal voor Lucovitaal

9 . 9919.   98

Prijsvoorbeeld 
Vitamine B12 

2 x 60 kauwtabl.

Orthopedische
Airbag Inlegzooltjes
Orthopedische
Airbag Inlegzooltjes

2499 

NU VOOR 

9999
OP=OP

Schokabsorberend 
 effect 

Ondersteunt de 
 voetboog 

Correctie van 
 lichaamshouding

Geschikt voor alle 
 maten en schoenen
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100% naadloze Bamboe Sokken
 Frisse en droge voeten
 Geurbestendig
 Minder kans op blaren

 Hypoallergeen en   
 antimicrobieel

 Bij diabetes
  Gevoelige, allergische huid

1 PAAR 499 

NU 3 VOOR 

699666
OP=OP

UITWASBAAR, ULTRA ZACHT & BRIL BESLAAT NIET 
ZWEET-VRIJ!

+

NU IN 4 KLEUREN:

+

NU IN 4 KLEUREN:

2 stuks 19.98  

Nu 9.99

GRATIS
1+1

GRATIS GROTE FLES HANDGEL     

0,4 liter t.w.v. €9.99+

  Beter ademhalen 
  Ademend, koel en comfortabel
  Beschermt door middel van 2 lagen
  Antibacterieel

DA Drogisterij & Parfumerie 

Levens
Markt 78, 5541 EA Reusel

Tel: 0497-643035

 DA Drogisterij & Parfumerie 

Antonius
Markt 23, 5527 EN Hapert

Tel: 0497-382606

GRATIS
1+1
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