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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Wie de komende tijd bij het 
Maxima Medisch Centrum in Veldhoven 
door de hoofdingang naar binnen loopt, 
ziet negen kunstwerken in glas-in-lood 
hangen. Gemaakt door de studenten 
van het Sint Lucas in Boxtel. Eén van die 
studenten is Veerle Kolsters uit Hapert 
die trots is dat haar werk geëxposeerd 
wordt. Ze vertelt graag over haar passie, 
de kunst, de opleiding en het glas.

Opleiding
Achttien jaar is Veerle, derdejaars studente 
aan het Sint Lucas, de opleiding ‘Glas’. “Het 
eerste jaar was vrij algemeen en gingen we 

van vijf kunstzinnige stromingen naar twee. 
Voor het tweede jaar moesten we een de-
finitieve keuze maken en koos ik voor de 
richting ‘Glas’. Het is een prachtig materiaal; 
onbuigzaam, scherp, breekbaar maar vaak 
prachtig van kleur. We leren op school ver-
schillende technieken om glas te verwerken 
maar glasblazen hoort er, jammer genoeg, 
niet bij. Dat hoop ik ooit nog wel eens te  
leren. Het hoofdvak is glas-in-lood, een am-
bacht dat langzaam aan het verdwijnen is. 
Dat merkte ik toen ik een stageplek zocht en 
je ziet het aan het aantal derdejaars studen-
ten: negen. Hoewel ik het prachtig vind om 
met glas te werken, weet ik al dat ik er niet 
echt mijn beroep van ga maken; te weinig 
werk in te vinden, denk ik.”

Trots
Veerle scrolt door haar telefoon en laat 
een paar werken zien. “Niets van wat ik op 
school heb gemaakt, is ooit geëxposeerd. 
Dat vind ik jammer want het is kunst en 
sommige werken verdienen een plaatsje  
in een galerie of een museum. Maar na 
de beoordeling op school gaat het werk 
mee naar huis en ligt het daar.” Ze komt 
bij de schedel in glas-in-lood. “Het eerste 
werk waar ik echt trots op was”, meldt ze. 
“Sowieso is het ’t mooist om een vrij werk 
te maken want dan krijgt je creativiteit alle 
ruimte. Bij werk in opdracht wordt je altijd 
beperkt. 

lees verder op pagina 3

Wij helpen u en uW kind! 

SCheiden

www.knegtmansadvocaten.nl
Bladel: 0497 - 38 38 68 Bergeijk: 040 - 207 60 76

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT

Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

Ontvang nu een 
GRATIS ZONNEBRIL op 

sterkte bij aankoop 
van een nieuwe bril*

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

Kunstgebitten • Reparaties/rebasingen
Implantaatprothese Lid Org. Ned. 

Tandprothetici

De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575

www.kunstgebit.biz

Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

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

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

...dat wij een 
inbouwafdeling 

hebben 
voor al uw 

keuken-
apparatuur?

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

www.verhagenelektroservice.nl
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Glas-in-lood uit 
dankbaarheid
Negen kunstwerken bij MMC: 
Veerle Kolsters uit Hapert één van de kunstenaars

Bladel • Casteren • Duizel • Hapert • Hoogeloon • Hooge Mierde • Hulsel • Lage Mierde • Netersel • Reusel • Vessem                   Oplage 17.000    www.pc55.nl                      pc55krant            pc55krant        
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Veerle: “In het hart van de bloem zit een sprinkhaan, die symboliseert voor mij de 
grote sprongen vooruit die zijn gemaakt sinds de uitbraak. Sommige mensen zien er 
een plaag in, wat sprinkhanen ook kunnen zijn maar zo is het niet bedoeld. Op zich 
wel leuk dat ieder mens iets anders ziet in kunst, dat mag ook. Gelukkig mogen we 
op een kaartje bij de werken de uitleg zetten.”

Pius X-College; 
Girls Day om 

techniek te promoten

5 Wie wordt één 
der slimste 
Reuselnaren?

8 Ivanka wil graag 
weten of het heeft 
gesmaakt

11
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Koningsdag 27 april
Open van 10:00 tot 

17:00 uur

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
23-04 tm 29-04-21

2+1
gratis

actie

Struikmargriet
Argyranthemum frutescens

Potmaat: 18 cm
Sterke Bloeier

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

Sundaville
Piramide
 ca. 65 cm

Spaanse margriet
Diverse kleuren
Potmaat: 10 cm
2,49 per stuk

Hangpetunia
In hangpot
Diverse kleuren 

Hangpetunia
I
Diverse kleuren 

7,⁹⁹
10,99

actie

Spaanse margriet6,⁹⁹
9,99

actie

Exclusief siermand

9,99

actie

11,⁹⁹
16,99

actie
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HET 
VERSCHIL!

Hoef 11  ■  Duizel  ■  Telefoon 0497-519 520  ■  www.houtmarktvanham.nl

HOUTMARKT VAN HAM
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IN DE KEMPEN

Woensdag 7 
april waren 
de pijlen van 
het Kempen 
Intervent ie 
Team (KIT) 
gericht op 

gemeente Eersel. Tijdens de actie wer-
den meerdere (bedrijfs)panden gecon-
troleerd. Er zijn verschillende overtre-
dingen geconstateerd. De gemeente 
gaat optreden om de illegale situaties 
te beëindigen. Opmerkelijk is dat op één 
van de adressen diverse uitheemse dier-
lijke slagtanden en karkassen zijn aan-
getroff en.

Kempen Interventie Team 
Onder de regie van het KIT vinden regel-
matig controles plaats bij panden en lo-

caties waarvan het vermoeden bestaat 
dat er sprake is van misstanden of dat ze 
niet voldoen aan wet- en regelgeving. Het 
team kijkt onder andere naar brandveilig-
heid, illegale bewoning, vergunningen, in-
schrijving Basisregistratie Personen (BRP), 
mensenhandel, prostitutie, drugs, sociale 
zekerheidsfraude en andere overtredingen. 
Het KIT bestaat uit de gemeenten Best, 
Bladel, Bergeijk, Eersel, Oirschot, Reu-
sel-De Mierden, Veldhoven en Waalre, de 
politie, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
en Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant.

Informatie en tips
Heb je informatie over mogelijke misstan-
den of verdachte situaties? Neem dan 
(anoniem) contact op met de gemeente 
Eersel via telefoonnummer 0497-531300 
of de politie via 0900-8844.

Controle Kempen Interventie Team 
levert verschillende overtredingen op

Buurtgezinnen zoekt in de Kempengemeenten voor overbelaste gezinnen 
een steungezin in de buurt.

Bel of mail voor een afspraak: 
Dianne Mariën op 06-83357271, dianne@buurtgezinnen.nl of 
Sara van Trigt 06-19190373, sara@buurtgezinnen.nl.        
   

Dianne Mariën op 06-83357271, dianne@buurtgezinnen.nl of 
        

www.buurtgezinnen.nl

Gezinnen 
gezocht 
voor wat 
extra liefde

Leeuwarder 
Courant

1890

REGIO - Van 28 
juni t/m 3 juli 2021 
vindt de landelijke 
h u i s - a a n - h u i s 
collecte van het 
Nationaal MS 

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

MS is een ziekte van het centrale zenuw-
stelsel. Doordat er iets mis is in het afweer-
systeem, wordt de laag om de zenuwen 
aangevallen en beschadigd. Hierdoor ko-
men signalen van en naar de hersenen niet 

(goed) door, waardoor verlammings- en 
uitvalsverschijnselen optreden. 

Word collectant!
Collectanten kunnen ervoor kiezen om 
huis-aan-huis of thuis vanaf de bank te 
collecteren.

Onderzoek hard nodig
Er is nog geen oplossing voor MS. Het Na-
tionaal MS Fonds besteedt de opbrengst 
uit de MS Collecteweek onder andere aan 
wetenschappelijk onderzoek naar betere 
behandelingen en een betere kwaliteit van 
leven voor mensen met MS. Meer info: 

www.nationaalmsfonds.nl/collecteren

Collectanten gezocht!
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Voor dit werk wilde ik zwart glas hebben 
maar dat bleek op te zijn op school. Toen 
ben ik het ergens anders gaan halen want 
door een andere kleur te gebruiken, deed 
ik mijn ontwerp tekort. De docent was héél 
enthousiast over het eindresultaat.”

Onbetaalbaar
Veerle kan met grote bewondering kijken 
naar de ramen in oude kerken of kloos-
ters. “Ik weet hoeveel werk daarin is gaan 
zitten en hoeveel bloed”, lacht ze. “Ik heb  
geen enkele schets of tekening waar geen 
bloedvlekken op zitten. Je snijdt je zó vaak 
aan het glas maar dat geeft niet. Ik was 
even bang dat de ramen van de kerk in 
Hapert bij het grof vuil zouden belanden 
nu ze die aan het verbouwen zijn. Gelukkig 
zag ik dat ze beschermd worden door hou-
ten platen en gewoon blijven zitten. Ik ben 
blij dat men de waarde ervan ingezien heeft 
en dan heb ik het eigenlijk nog niet eens 
over de fi nanciële waarde van het glas-in-
lood. Zowel het glas als het lood zijn dure 
materialen maar er gaan zoveel uren in het 
werk zitten, dat is al bijna onbetaalbaar.”

Maxima Medisch Centrum
Voor het werk dat nu in het MMC hangt, 
werkten alle derdejaars studenten samen. 
“De opdracht was een werk dat dankbaar-
heid uitstraalt voor de medewerkers van het 
ziekenhuis. Zij hebben ongeloofl ijk hard ge-
werkt vanaf het moment dat corona uitbrak 
en dat doen ze nog steeds. Zoals ik eerder 
al zei is werk in opdracht soms wat lastig. 
Zo werden we nu erg beperkt door het ver-
plicht kleurgebruik. Op zich mochten we 
ontwerpen wat we wilden als we maar een 
aantal vooraf bepaalde kleuren zouden ge-
bruiken. Ik ben op internet gaan zoeken naar 
de symbolische betekenissen van planten 
en dieren en ik kwam bij schapen terecht. 
Die leven heel erg in hun eigen bubbel en 
dat doen wij nu ook, vanwege de lockdown. 

Maar ik vond mijn ontwerp echt niet mooier 
worden met de verplichte kleuren en dus 
moest ik op zoek naar iets anders.”

Symboliek
De goudsbloem is het symbool van dank-
baarheid en dus werd dat het thema van 
Veerles werk. “In het hart van de bloem zit 
een sprinkhaan, die symboliseert voor mij 
de grote sprongen vooruit die zijn gemaakt 
sinds de uitbraak. Sommige mensen zien 
er een plaag in, wat sprinkhanen ook kun-
nen zijn maar zo is het niet bedoeld. Op 
zich wel leuk dat ieder mens iets anders 
ziet in kunst, dat mag ook. Gelukkig mogen 
we op een kaartje bij de werken de uitleg 
zetten. Uiteindelijk zijn alle werken uniek 
maar door het verplicht kleurgebruik toch 
één geheel geworden en we hopen dat de 
medewerkers en bezoekers er vaak even 
stil bij blijven staan.” Vanwege het virus is 
er geen offi  ciële opening met veel publiek 
en belangstellenden geweest maar de stu-
denten waren wel aanwezig bij de onthul-
ling. 

Tijdrovend
Glas-in-lood is bij uitstek geschikt als 
raamdecoratie omdat het meestal in twee-
dimensionaal werk gebruikt wordt. “Maar 
dat hoeft niet”, verzekert Veerle meteen. 
“Je kunt glas-in-lood ook driedimensio-
naal maken maar het blijft kwetsbaar. Ik 
heb laatst een kandelaar gemaakt op stage 
maar toch gaat de voorkeur uit naar vlakke 

ontwerpen. Het mooiste is als je 3D kunt 
suggereren in 2D werk. Glas-in-lood is een 
tijdrovende bezigheid. Als ik uitreken hoe 
lang ik over het raam dat nu in het MMC 
hangt, heb gedaan, dan kom ik al snel op 
40 uur. Kan zelfs wel meer zijn.” 

Dierbaar
Thuis bij Veerle hangen een paar werken. 
“Onlangs hingen er twee voor het raam 
maar die ene was niet goed bevestigd en 
kwam naar beneden. Toen heb ik die an-
dere snel weggehaald want ik wilde niet 
dat die ook stuk ging. Daarvoor zijn de 
werken me te dierbaar.” Voor haar moe-
ders verjaardag maakte Veerle vier werken 
die de seizoenen in een boom verbeelden. 
“Prachtig werk waar ik heel blij mee was”, 
vertelt Kitty. “Die werken krijgen zeker nog 
een mooi plaatsje in huis.” Ondertussen is 
Veerle trots op haar eerste expositie die de 
komende tijd – en wellicht permanent - te 
bewonderen is bij de ingang van het zie-
kenhuis in Veldhoven.

vervolg van pagina 1

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:

Babi Pangang + Koe Lo Kai (kip) +
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

WE ZIJN OPEN OP DINSDAG 27/4 
KONINGSDAG VAN 11.30-20.30 U OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 

WWW.STAPPAERTS-MODE.NL

Volop nieuwe 
voorjaarscollectie

in huis!
Vanaf 28 april is een afspraak 

maken niet meer nodig, 
graag tot snel!

DANKBARE KUNST

Als je kat wegloopt van huis, wil je deze 
natuurlijk zo snel mogelijk terugvinden. 
Mochten anderen jouw kat zien, kunnen 
zij dit melden bij de gemeente. De ge-
meente schakelt dan de Dierenbescher-
ming in. 

Als je kat niet gechipt is, is het voor de Die-
renbescherming niet mogelijk om jou als 
eigenaar te achterhalen. Hierdoor wordt in 
83% van de gevallen de eigenaar van een 
kat niet teruggevonden. Laat je kat daarom 
chippen bij de dierenarts. Zo vergroot je de 
kans om je kat terug te vinden.

Laat je kat chippen
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Vorig jaar verraste wijlen pa Kardashian 
zijn dochter Kim op een “special surprise  
from heaven”: een boodschap from  
beyond in hoogsteigen holografische 
persoon. Kim hevig aangedaan natuurli-
jk (“Och vodder toch”) en maar wat trots 
dat paps zich op de valreep nog de weg-
bereider had getoond van een nieuwe  
funeraire era. Want het wordt all the 
rage, het holografische afscheid. 

Verbeeld u dat u dood bent en op 
uw uitvaart toch nog uw woordje 
kunt doen. Was u, dood, totnog-
toe veroordeeld tot het toehoor- 
derschap ad astra, vanaf nu voert u zelf 
het woord, eindelijk, misschien, of zoals 
u gewend was dat te doen.

Zo technologisch-spectaculair als de 
postmortale groet van holopaps Kardas- 
hian ook geweest moge zijn, het idee is 
niet nieuw. Ik tenminste, moest onmid-
dellijk denken aan het klassieke roomse 
doodsprentje. Niet de nieuwere vrije-
tekst-met-kleurenfoto-prentjes maar de 
oude, de hele oude, die nog een min of 
meer vast en rooms format hadden. 

Na een opsomming van zijn of haar 
bij leven vervulde R.K.-functies volgde 
standaard een korte biografische typer-
ing van de overledene, in termen wel 
te verstaan van bijbelse spreuken en  
citaten, allen met een hoog, over 
het hoofd van de dode heenwijzend  
memento mori-gehalte. 

Vervolgens een woord over zijn of haar 
dienstbaarheid aan het huisgezin (de 
vaders wijs en Godvruchtig, de moed-

ers zorgzaam bestierend en kloekmoe-
dig in alle voorvallen des levens).

Dan een wat omsluierde aanduiding van 
de aard van de dood die de overledene 
ten deel was gevallen (een smartelijk 
O, dood, uw vonnis is zoet aan den 
mensch wien de krachten begeven, 
en die door den ouderdom bezwijkt bij 
diegenen aan wie een dergelijke zoete 
dood onthouden was en een kranig O 
dood waar is uw prikkel! bij diegenen 
aan wie die wel was gegund).

En dan, na de verzekering dat de dode 
vóór zijn heengaan was voorzien van 
het Heilig Oliesel.

Dan nam de overledene zelf het woord, 
als stond hij daar, of zij, bij wijze van 
spreken uit het prentje zelf al verrijzend, 
aanvankelijk nog gesouffleerd door een 
engel met een Bijbel (Eenmaal zal ik u 
wederzien, I Thessalonicenzen IV, of, 
eveneens uit dat boek met die moeilijke  
naam, Bedroeft u niet gelijk zij die geene 
hoop hebben); soms puttend uit de 
poëzie van Guido Gezelle: Nu Engeltje 
bij Onzen Lieven Heer/zo ben ik toch ge-
bleven / Uw Engeltje, en ik min u teer / 
Mijn geest blijft U omzweven; 

Maar steeds meer uit de eigen losse 
pols: In de hemel blijf ik u helpen of: 
Treurt niet, nu leef ik pas voor goed 
en handelend over wat meer wereldse 
gevoelens: Geliefde echtgenoot! Sc-
heidt ons dan nu reeds de bittere dood!. 

Of: Ik ben thans onttrokken aan uw 
oogen, maar niet aan de genegenheid 
uwer harten.

Dat was dan maar te hopen.

Huig

Holopaps

column

Vele onderdelen op voorraad in ons magazijn.
Ook voor advies, vakkundige reparaties en 
service bent u bij ons op het juiste adres.

Kom langs en ontdek de vele mogelijkheden 
die wij u kunnen bieden!

Geopend van donderdag t/m zaterdag van 
9.00 tot 17.00 uur

Import van Amerikaanse auto’s en onderdelen.
Ook kunnen wij voor u uw Amerikaanse droomauto 
vinden door onze vele contacten in de VS en Canada.

Kodec Imports gaat verhuizen!
Per 1 mei gaan we open op onze nieuwe locatie op de 

Turnhoutseweg 32a, Reusel | Tel. 06-28922108

Op Koningsdag geopend van 09.00-17.00 uur

Openingsuren:
ma. t/m vr. van 9 tot 17.30 u

za. van 9 tot 16 u
zo. van 11 tot 17 u

Broekstraat 15 • Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

SUPER
HANGPOTTEN
met waterreservoir

Salvia, Petunia, Begonia,
Vlijtig Liesje, Lobelia,.....

24 stuks  € 6,-

Zeer groot assortiment perkplanten, hortensia’s, vaste planten, 
zomerbloeiers, stekperkplanten, hangpotten en kuipplanten

IN APRIL & MEI IN APRIL & MEI 
ELKE DAG GEOPEND
OOK OP ZONDAG!OOK OP ZONDAG!

Broekstraat 15 - Bergeijk - Tel. 06-222 09 819

ELKE DAG GEOPENDELKE DAG GEOPEND

Like ons op Facebook

Bladel is een familie met vier generaties rijker. Op de foto een glunderende baby  
Jess Thijsse (3 mnd), mama Willeke Thijsse - van de Brekel (34) oma Suzan Hooft (58) 
en superoma Katja Hooft (80).

4 generaties in Bladel4 generaties in Bladel

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 onderstaande website.

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.

Het bestuur en alle vrijwilligers van Stichting 
speeltuin De Hofstad wensen alle kinderen 
veel buitenspeelplezier in de speeltuin.

www.speeltuindehofstad.nl

Speeltuin De Hofstad gaat weer open!
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DEZE ACTIE  GELDT VAN D O.  2 2  A P R I L  T / M  M A .  2 6  A P R I L  
WANT W I L L E M - A L E X A N D E R ,  ONZE TROTS ,  IS  JARIG !

F R A N K E N - K L E D I N G ,  HOF 25  5571CA BERGEIJK  

 

ORANJE
EVENT.

25%
KORTING
OP ALLE ARTIKELEN MET
EEN ORANJE KROONTJE

GESLOTEN OP
KONINGSDAG

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

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Weet jij al wat je later wilt 
worden? Dat is een vraag die jongeren 
met enige regelmaat gesteld krijgen. Tij-
dens hun middelbare schooltijd komen 
ze voor de keuze voor een vervolgop-
leiding te staan. Tot op heden kiezen 
weinig meiden voor techniek, terwijl in 
die sector de banen toch juist voor het 
oprapen liggen. Om de dames van het 
1e jaar vmbo te triggeren deed het Pius 
X-College dit jaar mee aan Girls Day.

Onbekend maakt onbemind
Het Pius X-College sloot zich dit jaar voor 
het eerst aan bij de landelijke Girls Day, een 
dag waarin techniek aantrekkelijk wordt 
gemaakt voor meisjes. “Vaak is het een 
kwestie van onbekend maakt onbemind”, 
zegt Jan Berk, docent techniek op het Pius 
X. “Veel mensen denken dat techniek gelijk 
staat aan ‘vuile handen’ en hard werken. 
Dat hard werken is helemaal niet slecht 
natuurlijk maar vieze handen hoef je niet 
te krijgen. Techniek kent juist vele richtin-
gen: van ontwerp tot uitvoering. Denk maar 
eens goed na wat er niet meer zou kunnen 
als er geen techniek meer zou zijn. De hele 
wereld zou tot stilstand komen want álles is 
techniek. Van je huis tot je telefoon en van 
je fi ets tot je puntenslijper; overal is tech-
niek voor nodig.”

Worden wat je wilt
Om meiden ervan te overtuigen dat ze 
kunnen worden wat ze willen, werd op 15 

april de landelijke Girls Day georganiseerd, 
onder andere in samenwerking met Instal-
latiewerk Nederland en VHTO. “Vanwege 
corona is het niet mogelijk om bij de bedrij-
ven in de regio op bedrijfsbezoek te gaan”, 
gaat Jan verder. “Daar steken ze het meest 
van op want daar kunnen ze zien, voelen, 
horen, ruiken en proeven aan de verschil-
lende disciplines binnen de techniek. In 
mijn beleving zou het van enorme toege-
voegde waarde zijn als er meer vrouwen 
voor techniek zouden kiezen. Vrouwen 
kijken anders naar dingen dan mannen en 
kunnen dus van toegevoegde waarde zijn.”

Aan de slag
De Girls Day begon met een – volgens de 
deelnemende meiden van het vmbo – met 
een ietwat te lang theoretisch stuk. “Het 
was wel leuk wat ze vertelden maar we gaan 
liever iets maken”, aldus Fenne en Jelske. 
Het thema van de dag was klimaatveran-
dering en duurzaamheid. Door middel van 
een quiz, waar de school om technische 
redenen niet interactief aan mee kon doen, 
werden een aantal kennisvragen getoetst. 
Daarna volgde een kort interview met de 
Minister van OCW, van Engelshoven die uit 
eigen ervaring vertelde over de keuzes die 
zij gemaakt had. Daarna konden de meiden 
aan de slag met het zelf maken van een ‘ze-
nuwenspiraal’. In druk overleg bepaalden 
de meiden waar de schroefjes moesten ko-
men en hoe de batterijen gebruikt moesten 
worden. Of ze later zelf de techniek in gaan, 
zal in de toekomst blijken. Fenne: “Ik weet 
al vanaf groep 6 dat ik iets in de styling en 

inrichting wil gaan doen maar wat precies 
weet ik nog niet. Ik denk dat ik eerder aan 
de ontwerpkant ga zitten dan aan de uit-
voeringskant. Zo’n dag als dit helpt wel een 
beetje om erover na te denken.”

Wonen en werken in techniekregio
Of de meiden van het vmbo een duidelijk 
beeld hebben gekregen van Techniek is de 
vraag. “Dat kan ook niet in een paar uur”, 
benadrukt Jan. “Wat mij betreft mag er nog 

veel meer actie komen op dit gebied. We 
wonen en werken hier in een omgeving met 
heel veel technische bedrijven en we zijn 
onderdeel van Brainport. Kansen genoeg; 
de Girls Day is één mogelijkheid om tech-
niek te promoten maar we blijven zoeken 
naar andere middelen. Bedrijfsbezoeken 
horen daar wat mij betreft ook bij. Maar 
het belangrijkste dat ik de meiden vandaag 
mee heb willen geven is dat je álles kunt 
worden wat je wilt.”

Je kunt worden wat je wilt
Pius X-College doet mee aan Girls Day om techniek bij meiden te promoten

Jan: “Veel mensen denken dat techniek gelijk staat aan ‘vuile handen’ en hard werken. 
Dat hard werken is helemaal niet slecht natuurlijk maar vieze handen hoef je niet te 
krijgen. Techniek kent juist vele richtingen: van ontwerp tot uitvoering. Denk maar eens 
goed na wat er niet meer zou kunnen als er geen techniek meer zou zijn.”
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KempenEnergie heeft 3 collectieve zon-
nedaken in beheer en een vierde is in 
ontwikkeling. Hiervoor is de coöperatie 
ZonopdeKempen opgericht. De coöpe-
ratie kon gebruik maken van een wet die 
ook wel de Postcoderoosregeling werd 
genoemd. 

Die regeling maakte het mogelijk dat ook 
mensen die geen geschikte woning voor 
zonnepanelen hebben over zelfopgewekte 
zonne-energie konden beschikken. Zij wer-
den lid van de coöperatie en legden geld in 
voor een aantal panelen. Tegenover deze 
investering stond een verlaging van de 
energiebelasting op de eigen elektriciteits-
rekening en een uitkering door de coöpe-
ratie. Sinds 31 maart 2021 is de bestaan-
de Postcoderoosregeling opgeheven voor 
nieuwe projecten. Daarvoor in de plaats 
is er nu de Subsidieregeling Coöperatieve 
Energieopwekking (SCE). Deze nieuwe 
regeling is eenvoudiger en praktischer. In 
plaats van een verlaging energiebelasting, 
geeft het Rijk nu een subsidie voor de op-
gewekte stroom.

Coöperatief (samen) energie opwekken is 
altijd één de doelen van KempenEnergie 

geweest. Met deze nieuwe regeling 
kunnen we hier volop mee doorgaan. 
Particulieren en bedrijven die mee wil-
len doen, kunnen zich melden (via kem-
penenergie.nl). Zodra er weer ruimte is 

om deel te nemen, komen zij als eerste aan 
de beurt. Voor projecten zijn we op zoek 
naar gebouweigenaren die ons hun dak 
willen verhuren. Een geschikt dak moet 
zeker 500m2 groot zijn. Deelnemers in 
onze coöperatieve projecten halen 3 tot 
5% rendement op hun inleg en ook voor 
de dakeigenaren is er een mooi aanbod. 
Belangrijker dan het fi nanciële rendement 
is de bijdrage aan de energietransitie; de 
verlaging van de CO2-emissie. 

Tot op heden zijn we vooral actief met 
kleinschalige projecten met ongeveer 250 
zonnepanelen en 20 deelnemers. Maar nu 
de  Kempengemeenten beleid hebben op 
het gebied van grootschalige opwekking, 
gaan wij ook daarmee aan de slag. Een 
nieuwe coöperatie KempenStroom gaat er 
voor zorgen dat 50% van de grootschalige 
opwekking op land, eigendom wordt van 
de inwoners. De zeggenschap en het pro-
fi jt blijven in de Kempen en het klimaat 
vaart er wel bij. 

Meer informatie: 
energieloket@kempenenergie.nl

www.kempenenergie.nl

Coöperatief energie opwekken
Advies over energieverbruik

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

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

Ook voor

elektrotechniek!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Acquisitie wordt niet op prijs gesteld *

Ben jij gek op 
fietsen?

De werkzaamheden bestaan uit:
•	 verkoop	van	alle	voorkomende	

(elektrische)	fietsen,	mountainbikes	en	
racefietsen	en	aflevering	hiervan

•	 verkoop	van	accessoires	en	kleding
•	 mede	verantwoordelijk	voor	bepaling	

en	bestellen	van	assortiment	van	
fietsen	en	accessoires

•	 opvolgen	van	offertes	en	proefritten
•	 voorraadbeheer

Dijk	40a				| 			Eersel				| 			0497-513098				|				www.fietsland.com/vacature

Fietsland.com	in	Eersel	is	al	ruim	20	jaar	een	begrip	in	de	regio	op	
fietsgebied.	Wegens	aanhoudende	groei	zoeken	wij	per	direct	een	
sportieve	medewerker	met	klantgerichte	instelling	om	ons	team	te	versterken.

Verkoopadviseur Fietsen

Wij	bieden	jou	een	fulltime	dienstverband	met	marktconform	salaris.	
Je	komt	te	werken	in	een	klein	gezellig	team	en	er	is	ruimte	voor	
bijscholing	op	vakgebied.
Ben	jij	gek	van	fietsen	en	heb	je	sales	ervaring?	Solliciteer	dan	direct!	
Mail	je	cv	en	motivatie	naar	tijs@fietsland.com.

Wie zoeken wij?
•	 ervaring	in	verkoop	is	een	pre
•	 affiniteit	met	fietsen	is	een	must
•	 (klant)vriendelijke	en	dienstverlenende	

houding
•	 commerciële	instelling
•	 flexibel	en	stressbestendig
•	 zelfstandig	en	in	teamverband	kunnen	

werken

Welzijns- en zor-
g o r g a n i s a t i e s , 
maatschappelijk 
werk en woning-
corporaties wer-
ken samen om 
mensen met psy-
chische kwets-

baarheid passende zorg en ondersteu-
ning te bieden. Denk aan begeleiding bij 
wonen, fi nanciën of het aanpakken van 
een verslaving. Toch gaat het soms mis 
en raakt iemand erg in de war. Dan kan 
het zijn dat iemand verplichte zorg nodig 
heeft. 

De Wet verplichte geestelijke gezondheids-
zorg (Wvggz) regelt de rechten van men-
sen die verplichte geestelijke zorg nodig 
hebben. Verplichte zorg kan een opname 
in een zorginstelling zijn, maar ook bege-
leiding of medicatie thuis. Verplichte zorg 
wordt alleen in uiterste gevallen ingezet. 
De inzet is dan ook erg zeldzaam; er wordt 
altijd gezocht naar een vrijwillige oplossing. 

De Wvggz vervangt de Wet bijzondere op-
namen psychiatrische ziekenhuizen (Wet 
Bopz). In de Wvggz is beter geregeld dat 
de betrokkene en de familie en naasten 
meer mogelijkheden hebben om mee te 

praten over de verplichte zorg. De Wvggz 
maakt het ook mogelijk dat een verplichte 
behandeling thuis kan plaatsvinden.

Maak je je zorgen? Meld het!
Als je je zorgen maakt over iemand en denkt 
dat (verplichte) geestelijke gezondheids-
zorg nodig is, kun je dit melden. Verplichte 
zorg wordt alleen gegeven als iemand ern-
stig nadeel veroorzaakt voor zichzelf of een 
ander (of als de kans hierop groot is). 

Ook moet aan de volgende voorwaarden 
worden voldaan:
-  Er is geen mogelijkheid meer voor vrijwil-

lige zorg.
-  Verplichte zorg is de enige manier om 

ernstig nadeel te voorkomen.
-  Het is te verwachten dat de verplichte 

zorg resultaat geeft.

Als uit onderzoek van de gemeente blijkt 
dat verplichte zorg nodig is, sturen wij de 
bevindingen naar het Openbaar Ministerie. 
De Offi  cier van Justitie neemt een beslis-
sing over het inzetten van verplichte zorg.

In de Kempen wordt het meldpunt uitge-
voerd door de afdeling Maatschappelijke 
Dienstverlening van de Gemeenschap-
pelijke Regeling Samenwerking Kempen-
gemeenten. Je kunt bellen naar 0497-
745301. Je mag anoniem blijven; dan 
wordt je naam niet bekend bij de persoon 
over wie je belt. 

Voor meer informatie kijk op 

www.kempengemeenten.nl/wvggz

Meldpunt Wet verplichte 
geestelijke gezondheidszorg
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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

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Kwekerij Van Dommelen 
past de verkoop veilig aan

Kwekerij van Dommelen
Groenstraat 20 - 5085 EE Esbeek
Tel: 013-5169658

OPENINGSTIJDEN
ma t/m wo 13.00 - 17.00
do - vrij 09.00 - 17.00
zaterdag 09.00 - 16.00

www.vandommelenbloemen.nl

In deze tijden is er in ieder geval iets dat troost biedt. De tuin, of zelfs maar een 
balkon, waar de planten tot bloei komen. Kwekerij Van Dommelen blijft ook nu haar 
klanten trouw en zorgt ervoor dat alle producten op een zo veilig mogelijke manier 
gekocht kunnen worden.

Ombouw verkoop
“Wij hebben inmiddels een goede naam 
opgebouwd als kwekerij met verkoop aan 
klanten. In 1996 zijn wij begonnen met ons 
bedrijf en het jaar daarop al meteen met de 
levering aan particulieren begonnen. “Dat 
vertellen John en Jeannette van Dommelen, 
die hun bedrijf hebben zien expanderen. 
“Wij zitten nu al tien jaar op onze locatie aan 
de Groenstraat 20, met een ruime parkeerge-
legenheid voor de bezoekers van onze kwe-
kerij. Wij hebben onze zaak nu omgebouwd 
voor deze tijden waarin er allerlei beperkin-
gen zijn opgelegd. In de 5000m2 grote kwe-
kerij  zijn aparte looproutes gemaakt voor de 
inkomende en voor de vertrekkende klanten. 
Zodat er ruimte genoeg is om op gepaste 
afstand te shoppen. Je kunt je bestelling sa-
menstellen via www.vandommelenbloemen.
nl, vervolgens doorgeven via de site en dan 
zorgen wij dat hij klaar staat als men hem 
komt afhalen. Tegen geringe kosten kan de 
bestelling ook worden thuisbezorgd. Dus je 
hebt de keuze.”

Uitgebreid assortiment
Wat is er mooier dan een plant die tot bloei 
komt? Nu veel meer mensen noodgedwon-
gen thuis zijn, beseffen zij pas hoeveel plezier 
en voldoening het werken met bloeiende 
planten kan bieden. “Wij kunnen ze van 
dienst zijn met het gehele assortiment van 
eenjarige bloeiers. Voor het voorjaar bijvoor-
beeld de violen en primula’s, de zomer met 
zijn geraniums, sufinia’s en bacopa’s en in het 
najaar natuurlijk de winterviolen. Er is een 
enorme keuze om iedere tuin kleur te geven. 
Dat kun je nog versterken met onze hangpot-
ten en kuipplanten. Sundaville bijvoorbeeld, 
of Suzanne met de mooie ogen; ook hier is 
de keus enorm. Je hebt natuurlijk ook pot-
grond- en mestsoorten nodig. Iedere plant 
stelt namelijk haar eigen eisen. Wij vertellen 
je welke soorten je kunt aanschaffen voor 
een optimaal resultaat in de tuin. Een klant 
die tevreden is, als hij onze planten prachtig 
tot bloei ziet komen, dat is ons doel. Het 
zorgt voor de binding van ons als kweker en 
die klant.”

OPENINGSTIJDEN
Koningsdag open van 10.00 tot 16.00 uur 
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur

Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur

Kwekerij Van Dommelen 
past de verkoop veilig aan

Kwekerij van Dommelen
Groenstraat 20 - 5085 EE Esbeek
Tel: 013-5169658

OPENINGSTIJDEN
ma t/m wo 13.00 - 17.00
do - vrij 09.00 - 17.00
zaterdag 09.00 - 16.00

www.vandommelenbloemen.nl

In deze tijden is er in ieder geval iets dat troost biedt. De tuin, of zelfs maar een 
balkon, waar de planten tot bloei komen. Kwekerij Van Dommelen blijft ook nu haar 
klanten trouw en zorgt ervoor dat alle producten op een zo veilig mogelijke manier 
gekocht kunnen worden.

Ombouw verkoop
“Wij hebben inmiddels een goede naam 
opgebouwd als kwekerij met verkoop aan 
klanten. In 1996 zijn wij begonnen met ons 
bedrijf en het jaar daarop al meteen met de 
levering aan particulieren begonnen. “Dat 
vertellen John en Jeannette van Dommelen, 
die hun bedrijf hebben zien expanderen. 
“Wij zitten nu al tien jaar op onze locatie aan 
de Groenstraat 20, met een ruime parkeerge-
legenheid voor de bezoekers van onze kwe-
kerij. Wij hebben onze zaak nu omgebouwd 
voor deze tijden waarin er allerlei beperkin-
gen zijn opgelegd. In de 5000m2 grote kwe-
kerij  zijn aparte looproutes gemaakt voor de 
inkomende en voor de vertrekkende klanten. 
Zodat er ruimte genoeg is om op gepaste 
afstand te shoppen. Je kunt je bestelling sa-
menstellen via www.vandommelenbloemen.
nl, vervolgens doorgeven via de site en dan 
zorgen wij dat hij klaar staat als men hem 
komt afhalen. Tegen geringe kosten kan de 
bestelling ook worden thuisbezorgd. Dus je 
hebt de keuze.”

Uitgebreid assortiment
Wat is er mooier dan een plant die tot bloei 
komt? Nu veel meer mensen noodgedwon-
gen thuis zijn, beseffen zij pas hoeveel plezier 
en voldoening het werken met bloeiende 
planten kan bieden. “Wij kunnen ze van 
dienst zijn met het gehele assortiment van 
eenjarige bloeiers. Voor het voorjaar bijvoor-
beeld de violen en primula’s, de zomer met 
zijn geraniums, sufinia’s en bacopa’s en in het 
najaar natuurlijk de winterviolen. Er is een 
enorme keuze om iedere tuin kleur te geven. 
Dat kun je nog versterken met onze hangpot-
ten en kuipplanten. Sundaville bijvoorbeeld, 
of Suzanne met de mooie ogen; ook hier is 
de keus enorm. Je hebt natuurlijk ook pot-
grond- en mestsoorten nodig. Iedere plant 
stelt namelijk haar eigen eisen. Wij vertellen 
je welke soorten je kunt aanschaffen voor 
een optimaal resultaat in de tuin. Een klant 
die tevreden is, als hij onze planten prachtig 
tot bloei ziet komen, dat is ons doel. Het 
zorgt voor de binding van ons als kweker en 
die klant.”

www.vandommelenbloemen.nl

Telefoon 013 - 5169658

Kwekerij van Dommelen
Groenstraat 20 - 5085 EE Esbeek
Tel: 013-5169658

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag 
9.00 tot 17.00 u.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 u.

www.vandommelenbloemen.nl

Hemelvaartsdag GESLOTEN 

5.000 m2 perkplantenplezier
o.a. - geraniums
 - surfinia, mini-Petunia
 - stammen en struiken
 - potgrond en voedingsstoffen
 - mix hangpotten met water reservoir

Sinds 2017 
werken de 
K e m p e n -
gemeenten 
samen met 
het Centraal 
Bureau voor 

de Statistiek (CBS). Onder de naam 
Rural Data Center (RDC) de Kempen 
voeren zij onderzoeken uit die als basis 
dienen voor allerlei soorten beleid in de 
verschillende gemeenten. Daarnaast 
leiden zij medewerkers op om te leren 
werken met data.
 
De ideale strooiroute
Hoe bepaal je bijvoorbeeld de ideale 
strooiroute? Dat doe je door data over 
verschillende soorten wegdek en de lo-
caties van bijvoorbeeld verzorgingshuizen 
met elkaar te combineren. Dit is een van 
de vele voorbeelden van hoe je op een 
slimme manier data kunt verzamelen en 
gebruiken in de praktijk. RDC de Kempen 
maakte de afgelopen jaren dit soort analy-
ses voor de Kempengemeenten.
 
RDC de Kempen gaat door!
De ervaringen van de afgelopen jaren zijn 
zo positief dat de gemeenten Bergeijk, 
Eersel, Oirschot en Reusel-De Mierden 
hun samenwerking met het CBS verlen-
gen. RDC de Kempen krijgt in 2021 en 
2022 een vervolg, dus jullie gaan hier de 
komende jaren meer over horen. Nu al 
meer weten over RDC de Kempen en de 
onderzoeken van de afgelopen jaren? Kijk 
dan op 

www.rdcdekempen.nl

Samenwerking 
met CBS

HAPERT - Op maandag 3 mei start de 
spreekuur WMO loket Hapert weer op. 
Omdat er langzaam weer iets meer kan 
en mag. Wij hebben gemerkt dat er toch 
ook wel wat vragen zijn die nu moeilij-
ker gesteld kunnen worden, hebben we 
besloten dat het WMO spreekuur in de 
Kloostertuin op maandag- en donder-
dagochtend weer gaat starten.

De openingstijd is van 10.30 tot 11.30 uur.
Op maandag is Esther van der Meijden, 
wijkverpleegkundige namens Zuidzorg, 
aanwezig en op donderdag Carol Iding, 
wijkzuster namens Buurtzorg.  

U kunt net zoals voorheen gewoon binnen-
lopen (met mondkapje). Mocht er iemand 
binnen zitten, dan kunt u in de gang op een 
stoel wachten.

We hopen u weer op een goede manier  
vooruit te kunnen helpen met allerlei  
vragen op het gebied van zorg en welzijn.

Spreekuur 
WMO loket 
Hapert start 
weer op!

Op maandag 12 april 
voerde het Kempen 
Interventie Team (KIT) 
controles uit in de 
gemeente. Aan deze 
actie namen de poli-
tie, gemeente en Om-
gevingsdienst Zuid-
oost-Brabant (OZB) 
deel. Er werden diver-

se overtredingen geconstateerd, onder 
andere mogelijke illegale bewoning, op-
slag van gevaarlijke stoffen en het in/op 
de bodem brengen van afvalstoffen.  

Kempisch Interventie Team
Vorig jaar zaten gemeenten Best, Bladel, 
Bergeijk, Eersel, Oirschot, Reusel-De Mier-
den, Veldhoven en Waalre samen met de 
politie in een proefperiode van het KIT. Dit 
richtte zich toen nog enkel op huisvesting 
van arbeidsmigranten. Sinds 1 november 
2020 is er een projectleider aan het KIT 
verbonden om samen met de gemeenten, 
politie, Veiligheidsregio Brabant-Zuidoost 
(VRBZO) en OZB een doorstart te maken. 

Er zijn regelmatig controles bij panden en 
locaties waarvan wordt vermoed dat er 
sprake is van overtredingen. Het team kijkt 
onder andere naar brandveiligheid, illega-

le bewoning, vergunningen, inschrijving 
Basisregistratie Personen, mensenhandel, 
prostitutie, drugs en sociale zekerheids-
fraude. 

Informatie en tips
Heb je informatie over misstanden of ver-
dachte situaties? Neem contact met ons 
op via 0497-650650  of met de politie via 
0900-8844. Liever anoniem? Dat kan via 
Meld Misdaad Anoiem: 0800-7000. Alle 
tips worden vertrouwelijk behandeld!

Kempen Interventie Team 
controleert locaties
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Kleuterscholen heetten vroeger 
bewaarscholen. Kleuters wer-
den er ‘opgeborgen’ als hun 
ouders buitenshuis gingen wer-
ken. In ons deel van de wereld 
waren het rooms-katholieke 
bewaarscholen, gerund door 
religieuzen. Nonnen. 

In Hapert, het dorp waar we naar 
op zoek waren in de Witte Gij’t 
van maart, waren dat de Doch-
ters van Onze Lieve Vrouw van 
het Heilig Hart, in de volksmond 
‘gutjesnonnen’ genoemd van-
wege de gootvormige inkeping 

in hun kap. Ze hadden geen diploma’s en kregen geen 
salaris. Wel kregen ze een splinternieuw klooster met kapel, naast de kerk. Behalve 
over de kleuters, ontfermden ze zich ook over de meisjes. Meisjes en kleuters werden 
onderwezen en bewaard in de eveneens nieuwe meisjesschool. We hebben het over 
1930.

Na de invoering van de Kleuteronderwijswet in 1955, toen de overheid het onderwijs 
aan vier- en vijfjarigen begon te subsidiëren, werden bewaarscholen kleuterscholen, 
waar wereldse onderwijzeressen verantwoord voorbereidend lager onderwijs 
verzorgden volgens vooropgezette speel- 
en werkplannen. Juff rouw Sjan, de juf op 
de foto van de vorige keer, kwam in 1967. 
Of ze de eerste was, weten we niet.

De foto is genomen voor de dependance 
in de Bernhardstraat. De nonnen waren 
net weg, hun klooster werd een 
particulier verpleegtehuis voor senioren. 
De kinderen zijn van de lichting ’62-’63. 
De namen vindt u op Facebook. Ze zijn 
allemaal bekend, op één na, het meisje 
op de voorste rij, zevende van links. 
Wie het weet mag het zeggen (heem-
kundebladel@gmail.com of ter plaatse).

Winnaar is geworden 
mevrouw Anique Senduk-Das 

uit Reusel

HISTORIE

Heemkunde Bladel

Deze keer gaan we het hebben over 
vaccineren. Een veelbesproken onder-
werp, het komt u wellicht de strot uit, 
zo langzamerhand. En nou beginnen wij 
ook nog eens. Geen nood, we gaan het 
niet hebben over corona, we zijn op zoek 
naar een andere ziekte, een ziekte die al 
lang de wereld uit is, maakt u zich geen 
zorgen.

Op de foto ziet u een briefkaart. Ongedateerd. We denken eind negentiende eeuw. De 
kaart is afkomstig van dokter Bruns uit Eersel. Hij wil in Bladel de jaarlijkse inentingen 
komen doen en verzoekt de burgemeester aan ommezijde om dat “aan de kerk te laten 
bekendmaken”.

Vraag: tegen welke ziekte kwam dokter Bruns het volk van Bladel inenten?
U krijgt een hint. Tegen de ziekte wordt al sinds 1975 niet meer gevaccineerd. 
Alleen de wat ouderen onder ons hebben nog het bekende litteken op de schouder 
of bovenarm dat je eraan overhield. En à propos littekens: wie de ziekte kreeg, ging er 
niet per se aan dood maar hield er wel een pokdalig gezicht aan over.

Doe mee! Mail uw antwoord naar heemkundebladel@gmail.com 
en maak kans op een leuke prijs.

Succes!

www.heemkundebladel.nl

verzorgden volgens vooropgezette speel- 
en werkplannen. Juff rouw Sjan, de juf op 
de foto van de vorige keer, kwam in 1967. 

Dus jij wilt als
Verzorgende IG 
bijdragen aan mijn 
dagelijkse zorg?

Vertel.

Bij Oktober leveren we iedere dag warme 
zorg aan voornamelijk kwetsbare ouderen. 
Wij zoeken voor diverse afdelingen 
Verzorgenden 3IG. Oktober heeft huizen 
in Bladel, Reusel, Eersel, Bergeijk, Waalre 
en Veldhoven.

Wat past het beste bij jou?
Wil je graag werken op de afdeling psycho
geriatrie (PG), somatiek of GRZ? En dan het 
liefst kleinschalig of juist grootschalig? Of werk 
je graag in ons flexteam of liever in de wijk?
Dat kan allemaal bij Oktober.

Wat ga je doen? 
Jij ziet het als een ultieme kans om te bouwen 
aan een warm, veilig en vertrouwd thuis voor 
onze cliënten. Je verleent de dagelijkse zorg 
volgens het opgestelde zorgleefplan, terwijl 
je ondertussen gezellig een praatje maakt. 

Je ondersteunt bij ADL taken, verricht verpleeg
technische handelingen en helpt met oefeningen 
in het kader van therapie of revalidatie.
Jij stimuleert cliënten om zo goed mogelijk voor 
zichzelf te zorgen door hun zelfstandigheid, zelf
redzaamheid en hun eigen regie te versterken.

Wat kunnen we je bieden?
· Marktconform salaris FWG 35 CAO VVT
· Een contract van 8-32 uur
· Werken met de nieuwste technologie (domotica) 
· Opleidingsmogelijkheden
· Jaarlijks een vakantietoeslag van 8%.  
· Een eindejaarsuitkering van 8,33%.  
· Een fijne werkplek met leuke collega’s

Spreekt dit je aan?
Dan zijn wij en onze cliënten nieuwsgierig
naar je. Dus vertel, wat is jouw verhaal?  

Meer weten?  
Scan de QR code of kijk op 
werkenbijoktober.nl
Contact opnemen met
recruitment@zorginoktober.nl 
of 088-2486133 kan ook.

werkenbijoktober.nl

REUSEL - Sinds 
het startschot op 
1 april is gegeven 
voor het Heemspel 
2021 zijn inmiddels 
tientallen dorpelin-
gen met uiteenlo-
pende leeftijden al 
ijverig bezig met het 

dorps-heemspel, georganiseerd door 
Heemkunde Werkgroep Reusel, vanwe-
ge hun gouden jubileum. 

Zes maandelijkse afl everingen lang kan 
ieder op eigen tempo zijn dorpskennis 
bijspijkeren door vragen te beantwoorden 
en opdrachten uit te voeren variërend van 
woordpuzzels en vragen tot speurtochten 
door het dorp. Om een sociale wisselwer-
king te bevorderen zijn opdrachten zeer 
uiteenlopend voor jong en oud binnen en 
buiten, individueel of in groepsverband. 
Digitale middelen vormen soms een on-
derdeel om vragen op te lossen en een 
andere keer biedt het boerenverstand de 
oplossing. 

Je bijbehorende wandel-speurtochten van 
2,5 km voeren door verschillende wijken 
binnen het dorp en zijn allen rolstoelvrien-
delijk. Per maand zijn ook nog punten te 
vergaren in de vorm van Gouden Korena-
ren. Heemkunde Werkgroep Reusel bestaat 
50 jaar en wie jarig is trakteert, nietwaar? 

Daarom zijn er elke maand drie prijsjes ter 
beschikking voor de hoogst scorende en 
diegenen die na zes afl everingen het groot-
ste aantal heeft wordt de trotse bezitter van 
de trofee: Een der Slimste Reuselnaren.  

Actief meedoen is echter even zo leuk en 
vooral gezond voor lichaam en geest. Als 
gezin een bijzonder leerzame bezigheid om 
je kennis over het heden en verleden van 
Reusel op de proef te stellen. Het eerste 
formulier is nog steeds verkrijgbaar tot 30 
april en 1 mei is alweer een nieuwe uitda-
ging in de aanbieding. 

Het spelformulier wordt maandelijks opge-
nomen in PC55 en is tevens te downloaden 
op www.heemkundereusel.nl en is ook af 
te halen bij TIP Reusel, Bibliotheek en de 
Hollandershoeve. 

Let wel: wel of geen pandemie, 
Zonder Heem Kunde Nie.

Kijk op pagina 10 
voor het spelformulier!

Wie wordt één der 
slimste Reuselnaren?
Op zoek naar Gouden Korenaren
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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
Sanitair - Bloempotten - Eetkamertafels en Stoelen 

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

Stalen Archiefkasten - Led Looplampen 
Accu Boormachines en Accu Slagboormachines

Luchtslang Haspels - Garagekrikken 4 ton

PARTIJGOEDEREN TE KOOP

Lange Voren 30a - Reusel
Telefoon 06-12298673

GEREEDSCHAPS-

SPECIALIST

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

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

INFORMATIEF

HAPERT - Op 13 april zijn de contracten 
getekend voor de nieuwbouw van Nerus 
International op het Kempisch Bedrij-
venpark. Moeskops’ Bouwbedrijf start 
binnenkort met de nieuwbouw van het 
pand op een kavel van ca. 6.700 m². 

Nerus International is al 26 jaar specia-
list in private label huisdiervoeding. Het 
bedrijf verkoopt voeding en snacks voor 
vissen, honden, katten, vogels en knaag-
dieren. Deze producten worden verkocht 
aan groothandels, dierenspeciaalzaken en 
tuincentra in Europa. Het bedrijf is nu ge-
vestigd in Eersel en Knegsel en is vanwege 
groei toe aan een nieuwe locatie. Daarom 
is besloten te verhuizen naar het KBP. Hier 
kunnen de 40 medewerkers goed samen-
werken en blijft reistijd tussen de twee hui-
dige locaties bespaard. 

Directeur Hein Neutkens: “Veel van onze 
producten worden eerst in Knegsel afgevuld 
in zakken, potten en emmers. Daarna ver-
voeren we deze artikelen naar Eersel omdat 
daar de bestellingen van onze klanten ver-

zamelt en verzonden worden. Dat willen we 
graag onder één dak brengen. Bovendien 
groeien we elk jaar in klanten en artikelen, 
dus moesten we kijken naar een nieuwe rui-
mere locatie. Het Kempisch Bedrijvenpark 
is dan een logische keuze; prima verbindin-
gen en dichtbij voor mijn medewerkers.”

Moeskops’ Bouwbedrijf uit Bergeijk heeft 
het pand ontwikkeld, verzorgde de ver-
gunningaanvraag en gaat ook de nieuwe 
bedrijfsruimte realiseren. Margry Arts Ar-
chitecten uit Valkenswaard tekende voor 
het ontwerp.

Kempisch Bedrijvenpark
Het Kempisch Bedrijvenpark is een regio-
naal bedrijventerrein van 69 hectare groot, 
dat is aangelegd door de vier Kempenge-
meenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reu-
sel-De Mierden. Grote bedrijven die door 
willen groeien in eigen regio kunnen hier 
terecht. Inmiddels is ruim 64% van het be-
drijvenpark verkocht. Meer info: 

www.kempischbedrijvenpark.com

Nerus International naar Kempisch Bedrijvenpark KEMPEN - Wat gebeurt er met jonge-
ren in het algemeen en in coronatijd in 
het bijzonder? Hoe kunnen we wat zij 
doormaken verbinden aan wat er in hun 
brein gebeurt?  Wat moeten we met ga-
men in deze tijd? Waarom doen ze hun 
camera niet aan tijdens online lessen? 
Waarom zitten ze zoveel op hun kamer?

Het jongerenwerk van Cordaad Welzijn en 
Bibliotheek de Kempen organiseert een 
online webinar op donderdag 29 april, van 
20.00 tot 21.30 uur. 

Dit webinar is interessant voor ouders 
en medeopvoeders, zoals opa’s, oma’s, 
leerkrachten en iedereen die pubers 
beter wil leren begrijpen. Het helpt je  
beter communiceren met je puber. En dit  
alles wordt je op een zeer geanimeerde  
wijze aangeboden door Dr. Aletta Smits.  
Voor meer informatie kijk ook eens op 
www.deloeftraining.nl 

Met dit webinar maken we een mooie af-
trap naar een reeks online lezingen, waarin 
het puberbrein centraal staat. Tijdens het 
webinar geeft Aletta Smits antwoord op 
voorgaande en meer vragen. Deelname is 

€ 3,00. Voor aanmelden, meer informatie 
en/of vragen kan via: 

h.vandeurzen@bibliotheekdekempen.nl 
en 

olgavanlierop@cordaadwelzijn.nl

Online webinar 
‘Pubers in coronatijd’

Dr. Aletta Smits
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HISTORISCH SPEL

Start: Reusel Hondsbos   (Parkeren mogelijk) Coördinaten : 51.3709605,5.1587060 Afl: April
Begin bij groen icoon-pijl en volg de gele lijn, zoals aangegeven op satellietfoto van Reusel

R nr: S nr: O nr: M nr:
           Bovenstaande onderwerpen passeer je ergens tijdens je tocht. Zet ze 1 t/m 4 in de juiste volgorde.
           De bijbehorende letters plaats je verticaal in het puzzelveld onderaan dit formulier (blauwe pijl)

   Onderstaande satelietfoto toont 4 vraagtekens 1 t/m 4 . Nabij die punten vind je het antwoord  op de vragen.
vraag 1 Met welk Christelijk symbool is de kapel voorzien? vraag 3 Wat by Mies?
vraag 2 Bij wie komt hier het kind op de eerste plaats? vraag 4 Wat is hier nummer 73?

Plaats je antwoorden horizontaal in het puzzelveld onderaan dit formulier

antw. 1

antw. 2

antw. 3
antw.4
 Jouw oplossing, bestaande uit vier letters, vul je in bij vraag 11 op het inlever formulier.        (! letters vormen géén woord!)

                         Dit blad dus niet inleveren, het is één deel  van het HWR-Heemspel 2021, bestaande uit twee formulieren
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Zeevruchten Soep

IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 200 gr gemarineerde tomaten
o 400 ml gezeefde tomaten
o 500 ml visbouillon
o 1 gedroogde chilipeper
o 125 ml crème fraîche
o 200 gr zeevruchten*
o 2 el ringetjes bos-ui

*= fruits de mer

Laat de gemarineerde tomaatjes
uitlekken en doe deze samen met de
gezeefde tomaten en visbouillon in
een soeppan.

Breng het geheel aan de kook en laat
10 min. zachtjes pruttelen.

Voeg de gedroogde chilipeper en
crème fraîche toe en pureer het
geheel met de staafmixer.

Zet het vuur klein en warm de
zeevruchten een paar minuten mee.

Voor de zeevruchten neem je b.v.
gekookte mosselen, garnalen en
inktvis of gebruik een compleet
pakket (uit de diepvries).

Serveer met wat groene bos-ui
ringetjes.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 5 min Klaar in: 20 minuten

400 ml gezeefde tomaten

1 gedroogde chilipeper
125 ml crème fraîche

SMAKELIJK ETEN

Dit simpele maar o zo smaakvolle soepje 
heb je zo gemaakt. Door de toevoeging van 
gemarineerde tomaatjes, te vinden in het 
tapas-schap, krijg je een hele volle smaak. 
Je kan natuurlijk i.p.v. zeevruchten ook 
andere vis gebruiken.

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

Zeevruchten Soep

IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 200 gr gemarineerde tomaten
o 400 ml gezeefde tomaten
o 500 ml visbouillon
o 1 gedroogde chilipeper
o 125 ml crème fraîche
o 200 gr zeevruchten*
o 2 el ringetjes bos-ui

*= fruits de mer

Laat de gemarineerde tomaatjes
uitlekken en doe deze samen met de
gezeefde tomaten en visbouillon in
een soeppan.

Breng het geheel aan de kook en laat
10 min. zachtjes pruttelen.

Voeg de gedroogde chilipeper en
crème fraîche toe en pureer het
geheel met de staafmixer.

Zet het vuur klein en warm de
zeevruchten een paar minuten mee.

Voor de zeevruchten neem je b.v.
gekookte mosselen, garnalen en
inktvis of gebruik een compleet
pakket (uit de diepvries).

Serveer met wat groene bos-ui
ringetjes.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 5 min Klaar in: 20 minuten

Zeevruchten Soep

IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 200 gr gemarineerde tomaten
o 400 ml gezeefde tomaten
o 500 ml visbouillon
o 1 gedroogde chilipeper
o 125 ml crème fraîche
o 200 gr zeevruchten*
o 2 el ringetjes bos-ui

*= fruits de mer

Laat de gemarineerde tomaatjes
uitlekken en doe deze samen met de
gezeefde tomaten en visbouillon in
een soeppan.

Breng het geheel aan de kook en laat
10 min. zachtjes pruttelen.

Voeg de gedroogde chilipeper en
crème fraîche toe en pureer het
geheel met de staafmixer.

Zet het vuur klein en warm de
zeevruchten een paar minuten mee.

Voor de zeevruchten neem je b.v.
gekookte mosselen, garnalen en
inktvis of gebruik een compleet
pakket (uit de diepvries).

Serveer met wat groene bos-ui
ringetjes.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 5 min Klaar in: 20 minuten

Kerkstraat 14 • Hapert
 T 0497 - 381335

Kerkstraat 30 • Reusel
 T 0497 - 641367

ZET UW FIETSEN OP DE FIETSENDRAGER EN ONTDEK ZET UW FIETSEN OP DE FIETSENDRAGER EN ONTDEK 
DE MOOISTE STREKEN OP DE FIETS!DE MOOISTE STREKEN OP DE FIETS!

Lichtgewicht en 
gemakkelijk op de 

trekhaak te plaatsen!

Wij hebben 
fi etsendragers op voorraad, 
we monteren ze op uw auto 

én stellen ze af op uw fi etsen.

www.hermans-tweewielers.nl

NATUURLIJK BIJ 

trekhaak te plaatsen!

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

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

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

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

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

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

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

Ivanka

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Op 27 april is het weer Koningsdag! Net als vorig 
jaar zal het dit jaar net een beetje anders verlopen 
dan normaal. Geen rommelmarkten, koningsnacht 
of drukte bij het bezoek van de koning in Eindhoven. 

Maar dat wil natuurlijk niet zeggen dat we 
Koningsdag helemaal ongemerkt voorbij moeten 
laten gaan. U kunt bijvoorbeeld het bezoek van de 
koninklijke familie aan Eindhoven bekijken op 
televisie. Ook kunt u meedoen aan onze 
bakwedstrijd!

Bak of knutsel in het thema van Koningsdag
Kunt u goed muffins maken, wilt u graag tompouces 
versieren met de kinderen of bakt u de beste 
taarten? Maak een gebakje met het thema 
‘Koningsdag’ en stuur ons een foto! 

Bent u niet zo’n baktalent, maar bent u wel op een 
andere manier creatief? Dan mag u ook een foto van 
uw versierde fiets, uw zelfgeschilderde oranje servies 
of uw portret van koningin Máxima doorsturen. 
Zolang het maar met Koningsdag te maken heeft!

Meedoen?
Inwoners van alle leeftijden kunnen meedoen. 
Stuur een foto van uw baksel of artistiek werk naar 
voorlichting@bladel.nl. Onder alle inzendingen 
verloten we een aantal leuke prijsjes. De deadline 
voor het doorsturen van een foto is 29 april 2021.  

Wie maakt het mooiste 
koningsgebak?

>  Nog even volhouden!

Op 28 april beginnen de werkzaamheden op de 
Europalaan/Helleneind in Bladel. Heijmans zal starten 
met het verplaatsen van diverse lichtmasten waarna 
Steevens zal beginnen met het aanpassen van de voet- 
en fietspaden. Om het veiliger te maken is er gekozen 
om de fietspaden en voetpaden op één hoogte te 
leggen. De verhoogde band tussen fietspad en het 
trottoir wordt dus verwijderd.

Om de hinder zoveel mogelijk te beperken, wordt er in 
werkvakken gewerkt. Dit betekent dat er per keer een 
stuk opengebroken wordt van ca. 200 meter, voordat er 
doorgegaan wordt naar het volgende gedeelte. Op deze 
manier wordt de hinder tot een minimum beperkt. 
Automobilisten kunnen tijdens deze werkzaamheden 
gewoon gebruik blijven maken van de Europalaan. 
Eén rijstrook zal open blijven; met behulp van een 
verkeersregelaar worden de auto’s begeleid.
Fietsers zullen via een omleiding richting het centrum 
of juist richting de Bredasebaan kunnen fietsen.

De bedoeling is dat alle werkzaamheden van de 1e fase 
afgerond zijn voor midden juli.

Meer informatie kunt u ook vinden op 
www.rainfra.nl/project/europalaanbladel. 

Werkzaamheden Europalaan/Helleneind Bladel
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WWiill jjiijj hheett mmeeeesstt uunniieekkee mmoonnddkkaappjjee vvaann ddee KKeemmppeenn??
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2.  Maak een tekening, schildering of ontwerp een mooi patroon. Teken, schilder, stempel, knip, wrijf of plak jouw unieke  
ontwerp op je witte vel papier.

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

WWaatt mmooeett jjee ddooeenn??

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

          5527 JR Hapert

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

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

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

Leuks van Liek mondkapjeswedstrijd

                                                          

          Castersedijk 23A

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

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

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

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

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

!!
ZZee pp  tt '' oomm

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.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Egyptischedijk 9A, kappen en rooien van 20 

houtopstanden t.b.v. het aanleggen van 
padelbanen;

•      Egyptischedijk 9A, aanleggen van twee 
padelbanen bij tennisvereniging VLT Bladel;

•      Hallenstraat 8, uitbreiden van een bedrijfshal;
•      Rootven 1, intern verbouwen, realiseren van een 

dakterras, het samenvoegen van 
brandcompartimenten en het aanleggen van een 
extra inrit bij een bedrijfsgebouw;

•      Schepenstraat 7, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van een woning;

•      Sniederslaan 94, aanleggen van een inrit.

Casteren
•      Kerkstraat 31, plaatsen van een zendinstallatie.

Hoogeloon
•      Broekenseind 11A, kappen van 1 boom.

Netersel
•      Fons van der Heijdenstraat 4, splitsen van een 

langgevelboerderij.

Omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit verleend

Hoogeloon
•      Hofveld 4, brandveilig gebruiken van een 

schoolgebouw, datum besluit: 13-04-2021.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•      Egyptischedijk 9A, kappen en rooien van 20 

houtopstanden t.b.v. het aanleggen van 
padelbanen, datum besluit: 13-04-2021.

Casteren
•      Wagenbroeken 19, plaatsen van een tijdelijke 

woonunit, datum besluit: 07-04-2021.

Hapert
•      Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en 

het aanleggen van een inrit, datum besluit: 
08-04-2021.

      Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en       Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en 
het aanleggen van een inrit, datum besluit: 

      Wagenbroeken 19, plaatsen van een tijdelijke 
woonunit, datum besluit: 07-04-2021.woonunit, datum besluit: 07-04-2021.

      Wagenbroeken 19, plaatsen van een tijdelijke 
woonunit, datum besluit: 07-04-2021.woonunit, datum besluit: 07-04-2021.

      Wagenbroeken 19, plaatsen van een tijdelijke 
woonunit, datum besluit: 07-04-2021.

      Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en       Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en 
het aanleggen van een inrit, datum besluit: 

      Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en       Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en       Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en       Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en 

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

van Gompel, C.A.P. Poststraatje 6, 5531 AX Bladel 13-04-2021 Land Onbekend

Valk, J.J.F.G.J. Poststraatje 6, 5531 AX Bladel 13-04-2021 Land Onbekend

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. Herinrichting fase 1, Europalaan Bladel week 17-2021 t/m week 29-2021 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

Openbare besluiten uit vergadering 
burgemeester en wethouders

Even snel een pakketje 
ophalen? 
Houd rekening met 
elkaar en parkeer 
uw voertuig niet 
voor een inrit of 
(half) op de stoep. 
Vaak duurt het maar 
heel even, waardoor 
u misschien denkt 
dat het wel kan. Als 
iedereen dit echter 
doet, wordt het een 
chaos.

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 6 april 2021 de volgende besluiten 
genomen:

Aanwijzing plaatsvervangend secretaris van de 
vaste commissie van advies voor de 
bezwaarschriften
De heer mr. R.J.R.M. Hogenboom wordt aangewezen 
als plaatsvervangend secretaris van de vaste commissie 
van advies voor de bezwaarschriften.

Voorlopige jaarrekening 2020 van 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
De raad wordt geïnformeerd.

Stand van zaken aanpak kwaliteit/onderhoud 
sportvelden
De raad wordt geïnformeerd.

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. 088 - 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

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.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Egyptischedijk 9A, kappen en rooien van 20 

houtopstanden t.b.v. het aanleggen van 
padelbanen;

•      Egyptischedijk 9A, aanleggen van twee 
padelbanen bij tennisvereniging VLT Bladel;

•      Hallenstraat 8, uitbreiden van een bedrijfshal;
•      Rootven 1, intern verbouwen, realiseren van een 

dakterras, het samenvoegen van 
brandcompartimenten en het aanleggen van een 
extra inrit bij een bedrijfsgebouw;

•      Schepenstraat 7, plaatsen van een dakkapel aan de 
voorzijde van een woning;

•      Sniederslaan 94, aanleggen van een inrit.

Casteren
•      Kerkstraat 31, plaatsen van een zendinstallatie.

Hoogeloon
•      Broekenseind 11A, kappen van 1 boom.

Netersel
•      Fons van der Heijdenstraat 4, splitsen van een 

langgevelboerderij.

Omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit verleend

Hoogeloon
•      Hofveld 4, brandveilig gebruiken van een 

schoolgebouw, datum besluit: 13-04-2021.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•      Egyptischedijk 9A, kappen en rooien van 20 

houtopstanden t.b.v. het aanleggen van 
padelbanen, datum besluit: 13-04-2021.

Casteren
•      Wagenbroeken 19, plaatsen van een tijdelijke 

woonunit, datum besluit: 07-04-2021.

Hapert
•      Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en 

het aanleggen van een inrit, datum besluit: 
08-04-2021.

      Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en       Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en 
het aanleggen van een inrit, datum besluit: 

      Wagenbroeken 19, plaatsen van een tijdelijke 
woonunit, datum besluit: 07-04-2021.woonunit, datum besluit: 07-04-2021.

      Wagenbroeken 19, plaatsen van een tijdelijke 
woonunit, datum besluit: 07-04-2021.woonunit, datum besluit: 07-04-2021.

      Wagenbroeken 19, plaatsen van een tijdelijke 
woonunit, datum besluit: 07-04-2021.

      Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en       Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en 
het aanleggen van een inrit, datum besluit: 

      Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en       Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en       Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en       Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en 

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

van Gompel, C.A.P. Poststraatje 6, 5531 AX Bladel 13-04-2021 Land Onbekend

Valk, J.J.F.G.J. Poststraatje 6, 5531 AX Bladel 13-04-2021 Land Onbekend

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. Herinrichting fase 1, Europalaan Bladel week 17-2021 t/m week 29-2021 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

Openbare besluiten uit vergadering 
burgemeester en wethouders

Even snel een pakketje 
ophalen? 
Houd rekening met 
elkaar en parkeer 
uw voertuig niet 
voor een inrit of 
(half) op de stoep. 
Vaak duurt het maar 
heel even, waardoor 
u misschien denkt 
dat het wel kan. Als 
iedereen dit echter 
doet, wordt het een 
chaos.

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 6 april 2021 de volgende besluiten 
genomen:

Aanwijzing plaatsvervangend secretaris van de 
vaste commissie van advies voor de 
bezwaarschriften
De heer mr. R.J.R.M. Hogenboom wordt aangewezen 
als plaatsvervangend secretaris van de vaste commissie 
van advies voor de bezwaarschriften.

Voorlopige jaarrekening 2020 van 
Omgevingsdienst Zuidoost-Brabant
De raad wordt geïnformeerd.

Stand van zaken aanpak kwaliteit/onderhoud 
sportvelden
De raad wordt geïnformeerd.

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. 088 - 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel
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Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

Een duim omhoog voor Johan de Kort voor de spon-
soring van grind van onze jeu de boules-banen. We 
kunnen er na deze coronatijd weer een hele tijd mee 
vooruit. Bedankt!

Gilde Sint Brigida Netersel
--------------------------------------------------------------

Een duim omhoog en hulde voor Heemkunde Werk-
groep Reusel voor het geweldige jubileum Heemspel. 
Op die manier leer je je woonplaats echt kennen. Dank 
daarvoor!

Namens een deelnemer
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Mijn duim gaat omhoog voor het bestuur van BV De Noordhoek in Bladel voor de leuke 
attentie aan alle aangesloten buurtbewoners i.v.m. het jubileumjaar!

Namens een buurtbewoner
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze duim gaat omhoog voor de groep vrijwilligers die het kerkhof in Hoogeloon het hele 
jaar door onderhouden. Het ziet er steeds weer mooi en verzorgd uit!

Ied en Mieke
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

Markt 32  Hapert
Tel. 0497-845493 l www.kapperzzz.nl

 Openingstijden:
 maandag gesloten
 dinsdag  08.30 - 17.30 uur
 woensdag  08.30 - 18.00 uur
 donderdag  08.30 - 18.30 uur
 vrijdag  08.30 - 20.00 uur
 zaterdag  08.00 - 17.00 uur

HANDIG! 

Online een 
afspraak maken 

via onze 
facebookpagina en website!

Dementie, mogelijkheden 
bij een veranderende werkelijkheid

Wat nu, hoe ga ik met mezelf om als patiënt?

Uitzending: woensdag 5 mei

Wat nu, hoe ga ik met mezelf om als patiënt?

Dagbesteding ‘Dennenhof’ aan ‘t Rond-
deel in Bladel, bedankt de AH Bladel voor 
het doneren van tassen. 

Clienten van de dagbesteding zijn hiermee 
erg blij en creatief bezig om de tassen op 
te pimpen door middel van breien en haken. 

De opgepimpte tassen worden bij interesse 
aan iedereen verkocht en de opbrengst hier-

van besteed aan een extraatje voor de dagbesteding.

Dagbesteding ‘Dennenhof’

Bedankt !

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

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 een-
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 vrijwilliger 
helpt echt! Bent u iemand die hulp kan ge-
bruiken? Aarzel dan niet, maar neem con-
tact 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. Ondersteuning bij 
Thuisadministratie wordt door Wél!zijn de 
Kempen gratis aangeboden in de gemeen-
ten Bergeijk, Bladel, Eersel, Reusel-de Mier-
den en Waalre. Onze vrijwilligers hanteren 
de maatregelen tegen het coronavirus.

www.welzijndekempen.nl

Thuisadministratie van Wél!zijn de Kempen
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Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

Bij zorgafdeling de Stroom van Joris Zorg 
Oirschot stemmen we met een klein team 
de kwaliteit van zorg en welzijn goed af 
op de wensen van onze bewoners, die op 
kleinschalige afdelingen wonen met een 
dorps karakter.

Vrijwilligers extra ondersteuning huiskamer
Bij de Stroom 0 wonen merendeels bewo-
ners met dementie die naast de dagelijkse  
verzorging ook huiskamerbegeleiding nodig  
hebben. Wil jij hen extra ondersteuning 
bieden? 

Denk hierbij aan het schenken van koffie 
en thee, samen een spelletje doen, iets 
lekkers bakken of gewoon even wat extra 
aandacht bieden aan de bewoners. 

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

Vrijwilliger persoonlijke aandacht
Bij de Stroom 2 wonen ongeveer 12 be-
woners per afdeling met een lichamelijke  
beperking of dementie. De ouderen wonen 
in een huiselijke setting. 

Wil je graag met één of meerdere bewo-
ners van deze afdeling een praatje maken, 
samen een kopje koffie drinken, herinne-
ringen ophalen, de krant voorlezen of bijv. 
een spel doen?  Er gewoon even echt zijn 
maakt het verschil.

Tijd is in overleg en afgestemd op jouw 
wensen en mogelijkheden. Onze bewo-
ners zijn heel blij met jouw hulp! Informatie:  
Monique Nouwens, 0499-572124 (di en do) 
of mail naar monique.nouwens@joriszorg.nl.

www.vrijwilligersburaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Geen weekblad?

PC55...bijna iedere week op de mat!

Laat het ons  weten via
www.pc55.nl/bezorgklacht

Goed om te weten!

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

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
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ENGINEERING.  LASERPARTS.  SAMENSTELLING.  FINISH.

BAX METAAL
Elskensakker 17
5571 SK  Bergeijk

T +31(0)497 555 393
info@baxmetaal.nl
www.baxmetaal.nl

Bij Bax Metaal hebben we weer een mooie stap gezet omdat we geloven dat 
goed altijd beter kan. Vanaf nu in een spiksplinternieuw pand volledig ingericht 
met de nieuwste technieken om werken een stuk prettiger te maken. Intern 
transport gebeurt volledig in flow zodat wij bezig kunnen zijn met waar we 
goed in zijn: EEN STUKJE VAKWERK MAKEN!

Oude machines vind je bij ons niet. Goed werk maak je namelijk met goed 

materieel. De dynamiek die dit met zich meebrengt typeert het soort mensen 

wat bij ons werkt. Dat zijn de mensen die uitgedaagd willen worden, op zoek 

zijn naar groei en die aan willen pakken. Deze mentaliteit past perfect bij 

het DNA van alle Bax Metaal collega’s. We hebben volop kansen voor nieuwe 

collega’s die zich hierop aangesproken voelen. Zelfs als je geen ervaring in 

de metaalwereld hebt. Want ben je écht op zoek naar een uitdaging en wil je 

werken op een hypermoderne werkvloer die van alle gemakken is voorzien? 

Pak dan deze kans en bekijk snel onze vacatures. 

Voor TIG-LASSERS, PLAATWERKERS, ENGINEERS  

en WERKVOORBEREIDERS hebben we  

overigens altijd plek.

Bekijk hier 
onze vacatures!
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GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

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

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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K

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

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

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

betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis? 

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

www.garagehuijbregts.nl

Wij doen alles voor uw auto.

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

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

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!



1823 april 2021

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 16

"Excuse m
e w

hile I kiss the sky."
-- Jim

i H
endrix

8 9 5
1 2

1 6 3
7 6 5

3 8
7 2 9

4 9 6
4 3

6 5 7

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 6

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

1 6 5 4 3 6
6 5 3 7 8

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

9 3 6 4 8
7 5 8 3 7

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

6 5 1 3
6 8

1 7
9 4

4 8 3 7
3 6 7 4 4 7

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

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

5 2 9 6 7
2 3 1 6 8 2

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 16

O
nly a cow

ard or a m
adm

an w
ould give good for evil.

7 1 8 9 5
9 3 6 2 8

1 6
3

4 1 6 9 7 3
8

1 7
2 6 5 7 4

3 4 2 9 1

PUZZELEN

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

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

Cryptofilippine – Thema: Onderwijs

A 1 5 5 1 2

B 1 2 3 7

C 2 1 13 9 9 6 13 3

D 8 4 3 8 4

E 4 13 9 8 2 10 3

F 11 2

G 8 2 10 3 2 5

H 2 4

I 4 9 3 12 1

J 3 2 10 9 5 1

K 7 11 2 2 4 7 11

L 2 7 1 13 9 4 12 11

M 2 4 4 12 9 7 9

N 4 13 3 2 2 2 10 9 10

O 1 2 2 3 4 3

P 10 3 10 1 9 13

Q 13 2

R 6 4 4 13 2 4 4

A – Eerste deel van de opleiding tot 
  herder (11)
B – (Geen) schoolopdracht (8)
C – Voer voor leerlingen (14)
D – Hier werden geen 
  vaderschapscursussen gegeven (10)
E – Docent op stage (12)
F – Hierin stillen leerlingen hun dorst 
  naar kennis (6)
G – Deel van een kast in de 
  lerarenkamer (12)
H – Hier leren vissen (6)

I – Lagere school (9)
J – Heel laag IQ (8,2,3)
K – Plaatselijk zeer geschikt voor 
  onderwijs (12)
L – Op dat talent kun je rekenen (15)
M – Daar wordt de ouderbijdrage 
  gestort (12)
N – Meesterknecht (17)
O – Geen eindverslag (13)
P – Dat zijn lekkere cijfers (11)
Q – Getalsmatig (5) 
R – Bovenmeester (5,3,2,6)

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

De winnaar van vorige week is: 

Hedwy Schelle  
uit 

Reusel

met het oplossingswoord: 
‘inspectiebezoek’

Hedwy heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 
is een PC55-pakket 
bestaande uit een heuptas
(sport)handdoek en bidon.

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

 Puzzel & win!

De winnaar van vorige week is: 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

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

De winnaar van vorige week is: 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

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

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

Onderwijs

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

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

IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll 
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll
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STRESSLESS STUDIO MOET LEEG
- 50% op alle opruimingsmodellen*

*Wegens komst nieuwste collectie nu -50% op alle opruiming van Stressless
  Nog diverse banken en fauteuils

Voor het maken van een winkelafspraak bel: 0497-641310
www.debruijnzitmeubelen.nl | Schoolstraat 29 5541 EE Reusel | T: 0497-641310 | E: info@debruijzitmeubelen.nl

*Wegens komst nieuwste collectie nu -50% op alle opruiming van Stressless
  Nog diverse banken en fauteuils

Voor het maken van een winkelafspraak bel: 0497-641310

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

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

IN DE KEMPEN

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

Op woensdag 5 mei (afl evering 7) kijken we naar hoe de patiënt zelf met zijn/
haar dementie omgaat
Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie: één op de drie vrouwen, één op de ze-
ven mannen. Omdat we steeds ouder worden, stijgt het aantal mensen met demen-
tie in 2040 naar verwachting naar 550.000. In Nederland leven anno 2021 ongeveer 
280.000 mensen met dementie. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, 
waarvan de eerste zes jaar thuis. Hoe voelt het om steeds verwijten te horen over 
jouw afwijkende gedrag. Je zit trouwens ook niet lekker in je vel. Je laat je dan maar 
testen en hoort een diagnose die keihard binnenkomt: je hebt dementie!

Piet en Sjaak, twee patiënten met dementie, praten openhartig over hun ziekte. En 
bij de zieke Corrie komen beelden uit haar verleden tot leven. Hoe speelt een acteur 
de rol van een patiënt met dementie. Hoe leeft hij/zij zich in in die rol. Sylvia en Jan, 
beiden acteur, doen een boekje open. U bent gewaarschuwd, het is een emotioneel 
document dat u gaat zien. De fi lmmakers raken hiermee de kern van waarom ze 
deze serie maken, want voor wie de patiënt beter begrijpt komt het omgaan met die 
patiënt in een ander daglicht te staan. Er blijken dan nog altijd mogelijkheden bij een 
veranderende werkelijkheid te zijn.

Wanneer en waar 
zijn de afl everingen te zien?
Alle afl everingen zijn te bekijken via het kanaal van KempenTV op de lokale zender en 
via een online stream op https://www.kempentv.nl/. Ook op de Facebookpagina van 
KempenTV en het YouTube-kanaal van KempenTV kan men terecht. Op woensdag 5 
mei (afl evering 7) kijken we naar hoe de patiënt zelf met zijn/haar dementie omgaat.

De uitzendingen zijn steeds om de veertien dagen. 

BLADEL - De TOM-Group uit Bladel 
heeft zijn vijftiende webshop geopend, 
namelijk Internet-healthandbeauty.com. 
Je vindt bij deze nieuwe webshop alles 
voor je gezondheid en uiterlijke verzor-
ging. Met het openen van de nieuwe 
shop groeit het assortiment van het in-
ternationale e-commerce bedrijf naar 
meer dan 2 miljoen artikelen.

Alles voor persoonlijke verzorging
Het assortiment van TOM is met de ope-
ning van Internet-Health&Beauty nog verder 
uitgebreid. In de vijftiende webshop van de 
Brabantse onderneming vind je alles voor 
persoonlijke verzorging. CEO Tom te Riele: 
“Persoonlijke verzorging is van alle tijden, en 
daarnaast voor zowel mannen als vrouwen. 
De doelgroep is dus ontzettend breed. We 
zagen in dit segment een mooie kans om 
ons uitgebreide assortiment nóg completer 
te maken. Dat we onze klant nu ook produc-
ten voor uiterlijke verzorging en producten 
die bijdragen aan een goede gezondheid 
kunnen bieden, is iets waar wij erg blij van 
worden!” Het brede assortiment is voor het 

bedrijf een beproefd recept: inmiddels lig-
gen er meer dan 2 miljoen artikelen op voor-
raad in tien verschillende distributiecentra.

TOM groeit door
TOM is in 2005 begonnen als kleine fi et-
senwinkel in Tilburg. Inmiddels is het bedrijf 
uitgegroeid tot een internationaal e-com-
mercebedrijf met ruim 550 medewerkers 
en vijftien webshops in uiteenlopende seg-
menten. “We blijven groeien en hebben de 
ambitie om hét online warenhuis voor de 
vrijetijdssector nog verder uit te breiden!”, 
aldus te Riele. TOM blijft inspelen op inte-
ressante segmenten, zoals nu het segment 
voor uiterlijke verzorging en gezondheid, 
met als doel de klant dé ultieme winkeler-
varing te bieden. Door deze instelling groeit 
de Brabantse onderneming al jaren enorm. 
En dat blijft niet onopgemerkt. Het bedrijf 
behaalde eind 2020 de 69e plek in de 
Twinkle100 lijst en won dit jaar zilver bij de 
Shopping Awards categorie Warenhuizen. 
Een bevestiging dat TOM inmiddels tot de 
grootste e-commerce spelers van Neder-
land behoort.

TOM opent vijftiende webwinkel: 
Internet-Health&Beauty
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 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

Meeltjes

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.

www.limousineservicebrabant.nl
* * *  * * * * * * *  ook voor taxi  * * *  * * * * * * *
Bekijk de website voor de vele mogelijkheden 
met een limousine.

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.

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.

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.

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

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

Powertex verf en schilderijen. Tel. 0497-382972.

Eiken eethoek met 6 stoelen. Tafel, 1.60x0,95, 
uitschuifbaar in 3 lengtematen (1,90-2,10-
2,40), i.g.st. Vr.prijs € 450,-. Tel. 06-30429602.

Robuuste, moderne eiken eettafel, afm. 95 x 
220 cm. € 250,00. Tel. 06-53457685.

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

Jonge konijntjes uit het nest, € 12,- p.st. 
Tel. 0497-681363.

4 lichtgewicht eetkamerstoelen van hout met 
skyleer. Samen € 20,-. Tel. 06-29287105.

Canon inkt cartridge 546 kleur, nieuw en 
cartridge 545, nog 80% vol. Samen € 15,-.
Tel. 06-46469297.

1.20 x 1.20 m roodbruine terracotta 
vloertegels, 0.30 x 0.30. 7 m2 witte hoogglans 
badkamertegels, 0.20 x 0.25. Tel. 0497-534744.

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

Handmixer, nieuw in doos, merk: Pyrex, 400 
Watt. Tel. 06-15575024.

Voor en achter bumper + 2x grel rooster voor 
Peugeot 307, nieuw. Tel. 06-15575024.

Kinderwagen, 3 in 1, i.g.st. Bieden.
Nieuwe herenhorloge, bieden vanaf € 10,-.
Tel. 06-15575024.

Hogedrukreiniger, nieuw, € 25,-. Hallogeen 
oven, € 25,-. Wasdroger, € 150,-. Eiken 
lederen bankstel, 3-2-1 zits, € 75,-. Eiken 
salontafel, € 75,-. Tel. 06-57330790.

Paw Patrol loopauto voor 1-3 jaar, als nieuw, 
€ 15,00. Tel. 06-37468731.

Originele Roundup. Tel. 06-16933391.

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

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

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.

GEZOCHT: Iemand die ons wil helpen bij 
het onderhouden van onze tuin. Met name 
het wieden van onkruid, maar ook andere 
tuinklussen. Heg wordt jaarlijks door een 
tuinman gesnoeid. Tel. 06-12460100.

GEZOCHT: Gezellige poetshulp om elke week 
op vrijdagochtend ons huis netjes te maken. 
Tel. 06-12033743, Lage Mierde.

GEZOCHT: Collectanten voor het MS Fonds, 
collecteren tussen 28 juni en 3 juli.
Info: M. Brouwer, 06-53457685/0497-382719.

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: Zwerfkeien voor in de 
tuin of bij de vijver. Tel. 06-51661801.

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.

GRATIS AF TE HALEN: Kleine kippen.
Tel. 06-14472219.

GRATIS AF TE HALEN: Blank houten 
kinderstoel. Tel. 06-46469297.

GRATIS AF TE HALEN: Paardenmest voor 
de tuin, goed gecomposteerd, voldoende 
aanwezig. Tel. 06-53257474.

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: 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.

GEVRAAGD: Het Nittersels woorden-
buukske. Wil er evt. iets voor betalen. 
Tel. 0497-642180.

GEVRAAGD: Goedwerkende VHS 
videorecorder. Tel. 06-14646242.

 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

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

Lid ABHB, HKI gediplomeerd

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

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

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

Uw kwaliteitssalon 
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Op vrijdag 30 april wordt ‘Lippenstift en Boerenkuiten’ 
uitgezonden op KempenTV. 

De hele dag door zal het toneelstuk dat opgevoerd werd in 2016 te 
zien zijn. De regie was in handen van Rita Scheelen.

Als u gaat scheiden en in gemeenschap 
van goederen bent getrouwd (voor 1 ja-
nuari 2018), dan zal alles wat u en uw 
echtgeno(o)t(e) bezitten moeten wor-
den verdeeld. Er moet dus in kaart ge-
bracht worden wat er allemaal te ver-
delen is (de omvang) en welke waarde 
alles heeft (waardering), zodat een ver-
deling tussen u beiden kan plaatsvin-
den. 

Peildatum omvang
Het inventariseren van wat er allemaal aan 
bezittingen en schulden is dat verdeeld 
moet worden, betreft het vaststellen van 
de omvang van de goederengemeen-
schap. Hierbij is van belang de peildatum: 
wat op deze datum aanwezig is moet 
worden verdeeld en alles wat na deze 
datum wordt verkregen aan bezit of 
gemaakt aan schuld, zal eigendom c.q. 
voor rekening blijven van degene die het 
verkreeg c.q. de schuld aanging. In de 
rechtspraak wordt als peildatum voor de 
omvang gehanteerd de datum van ont-
binding van de gemeenschap. Dit is de 
datum van indiening van het verzoek-
schrift tot echtscheiding bij de rechtbank. 
Dit verzoekschrift wordt ook ingeschre-
ven in het huwelijksgoederenregister bij 
de rechtbank, waardoor de gemeenschap 
wordt ontbonden. 

Peildatum waardering
Om een verdeling bij helfte te kunnen 
bewerkstelligen, zal de waarde van de 
bezittingen en schulden moeten worden 
bepaald. Dit kunt u onderling doen, bij-
voorbeeld bij de inboedel en bankreke-
ningen. Maar soms moet een deskundige 
worden ingeschakeld, zoals voor de taxa-
tie van de woning. Ook voor de waarde-
ring is de peildatum van belang: de waar-
de op welke datum wordt gehanteerd. De 
waarde op de ene datum is meestal niet 
gelijk aan de waarde op de andere datum 

(door o.a. waardedaling, afl ossing, veran-
dering banksaldi). In de rechtspraak wordt 
als peildatum voor de waardering de da-
tum van “de feitelijke verdeling” gehan-
teerd. Rechters gaan er daarbij doorgaans 
vanuit dat dit de datum van de verdelings-
uitspraak door de rechter is. Echtgenoten 
kunnen echter een andere datum  over-
eenkomen, maar ook uit de eisen van 
redelijkheid en billijkheid kan een andere 
datum voortvloeien. Deze redelijkheid en 
billijkheid kan met zich meebrengen dat 
een rechter een andere datum bepaalt.  

Een voorbeeld: als u en uw partner in fe-
bruari uit elkaar gegaan zijn en u bent er-
gens anders gaan wonen en uw fi nanciële 
huishoudens zijn toen gescheiden (maar 
uw scheidingsprocedure bij de rechter 
loopt nog, dus er is nog geen verdelings-
uitspraak), dan kan de rechter op grond 
van de redelijkheid en billijkheid februa-
ri hanteren als peildatum voor waardering 
en niet de datum van de verdelingsuit-
spraak. Zo heeft een gerechtshof beslist, 
omdat de vrouw weigerde mee te werken 
aan levering van de woning aan de man, 
en omdat de man alle lasten steeds vol-
deed, dat als waardering van de woning 
diende te gelden het moment van feitelijk 
uiteengaan van partijen (februari). 

Afwijking hoofdregel peildatum om-
vang en waardering
De peildatum die door rechters wordt 
gehanteerd is niet het verplichte tijdstip 
voor omvang en waardering van de ge-
meenschap. Als scheidende echtgenoten 
tot overeenstemming kunnen komen over 
een andere datum, dan staat dat hen ge-
heel vrij.  Zo kunnen zij ook verschillende 
tijdstippen afspreken voor elk van de tot 
de ontbonden huwelijksgemeenschap be-
horende goederen en/of schulden. 

Bron:  Knegtmans Advocaten & Mediators

Peildatum bij verdeling 
gemeenschap van goederen

In augustus 2020 is op Speciaal Basis-
onderwijs de Piramide in Bladel gestart 
met de pilot Samen Doen; jeugdhulp 
in de school. Jeugd- en gezinswerker 
Bregje Dillen van CJG+ De Kempen 
werkt nu drie dagdelen per week op de 
school. Zo kan de samenwerking tussen 
jeugdhulp en onderwijs samen met ou-
ders vroeg starten. 

Problemen op school hebben niet altijd te 
maken met leergedrag, maar kunnen ook 
te maken hebben met opvoeden en op-
groeien. Daarnaast kan een kind thuis an-
der gedrag laten zien dan op school. Nu 
de jeugd- en gezinswerker van CJG+ op 
school aanwezig is, kan zij meekijken in 

de groep en met kleine hulpvragen aan de 
slag. Bregje: “Dit is erg prettig, want hier-
door wordt sneller gezien wat nodig is om 
het kind en de ouders te ondersteunen, zo-
wel op school als thuis. De lijntjes zijn veel 
korter en de samenwerking tussen CJG+, 
de school en de ouders is heel waardevol. 
De pilot heet ook niet voor niets Samen 
Doen, voor alle partijen is het positief.” 

André van de Heijkant, directeur van sbo 
De Piramide, beaamt dit: “Naast de meer-
waarde voor het kind en de ouders ontstaat 
er bij leerkrachten en jeugd- en gezinswer-
kers meer begrip voor elkaars werkzaam-
heden en mogelijkheden. Dat geeft posi-
tieve energie op de werkvloer die uitstraalt 
naar de andere collega’s en kinderen in de 
school.”  

De pilot loopt nog tot aan de zomervakan-
tie. In de loop van dit jaar wordt met alle 
basisscholen in de Kempen gekeken op 
welke manier de jeugd- en gezinswerkers 
van CJG+ op scholen aan de slag kunnen!

Samen Doen: jeugdhulp in de school
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Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Petrusklepel
Nu alles in de natuur weer tot bloei begint 
te komen, sta ik graag een keer stil bij het 
boerenleven in onze parochie. De boeren 
(en boerinnen) dragen zorg voor de dieren 
en gewassen zodat er voor ons voedsel is. 
Op het ritme van de natuur werkt de boer 
dag in, dag uit. Hij staat dicht bij de schep-
ping die God ons gegeven heeft. Aan de 
ene kant zie je nu meer boeren op tv en 
in de politiek. Aan de andere kant hoor je 
ook meer zorgen van boeren, over steeds 
verdergaande regelgeving waardoor zij in 
de knel komen. Dat geeft boosheid. Soms 
is dat nodig om iets gedaan te krijgen. Maar 
als boosheid te lang duurt, kan het ook tot 
wanhoop leiden. Ik wil dit voorjaar speciaal 
bidden dat de boeren de hoop mogen be-
waren en de kracht van het geloof kunnen 
ervaren. De drie dagen voor Hemelvaart 
heten vanouds ‘kruisdagen’. Men trok dan 
door akkers en velden om Gods zegen af te 
smeken, ook over de landbouwmachines. 
Op verzoek wil ik dat laatste best doen, 
maar ik begin er rustig mee om die dagen 
(10-11-12 mei) de ochtendmis in Bladel op 
te dragen voor de boeren in onze parochie. 
Om zegen over hun gezinnen en bedrijven. 
Welkom!

Pastoor Schilder

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

Maandag 26 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Petrus Canisius
Dinsdag 27 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Petrus Chanel
Woensdag 28 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, Bijbeluurtje

H. Catharina van Siena
Donderdag 29 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Paus Pius V
Vrijdag 30 april
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Zaterdag 1 mei
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
19.45 uur: Netersel, Marialof 
                 (opening meimaand)

5e Zondag van Pasen
Zondag 2 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Hapert, Den Tref
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
12.00 uur: Bladel, Marialof 
                 (opening meimaand)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 1 en 2 mei)

Bladel zaterdag:
- Ter ere van de H. Maagd Maria

Bladel zondag:
- Nol en Miet Maandonks
- Martien Sanders 
  (vw. sterfdag, nms. vrouw, 
  kinderen en kleinkinderen)

Casteren:
- Uit dankbaarheid

Hapert:
- Dries Lemmens en 
  Petronella Lemmens-Schilders (f)
- Familie Plasmans-van der Aa
- Betsie Maandonks-van Hooff 

Hoogeloon:
- Cees van Selst (vw. verjaardag)
- Jan en Paula Peeters, 
  Toos, Nel en Asse

Netersel:
- Ter ere van de H. Maagd Maria

Overleden
Bladel: Marieke Hoskens, 91 jaar
Bladel: Cor Adriaans, 84 jaar
Bladel: Piet Veron, 73 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. 

-  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. 

-  Achterin de kerk liggen ook boekjes 
met gebeden die u kunt meenemen. We 
gebruiken ze voor het ochtendgebed 
in Bladel, maar zo kunt u ze ook thuis 
gebruiken.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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

Maandag 26 april
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 27 april
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering

Woensdag 28 april
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering

Donderdag 29 april
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering

Vrijdag 30 april
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum

5e Zondag van Pasen
Zaterdag 1 mei
17.30 uur: Eucharistieviering
- Peer Kerkhofs en 
  Dora Kerkhofs-van Gompel

Zondag 2 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Ans Goudsmits
- Jeanne Jansen en Jo Jansen-Everaert
- Jaargetijde Lies van Gool-van Gompel
- Wim Adams en Jo Adams-van Helvoirt
- Jan Verspaandonk
- Toos en Karin van Deursen

Mededelingen:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
VOORLOPIG GEEN KERKDIENSTEN IN WITTE KERKJE

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

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

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

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

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

(Bij afwezigheid wordt u verzocht de 
 voicemail in te spreken.)
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Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

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

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

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

Voor meer informatie kunt u ook onze 
websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

26 APRIL

T/M

VRIJDAG 

30 APRIL

DANKBETUIGING

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

ons pap, opa en superopa

Jan Wouters

Een speciaal woord van dank aan
Dokter Tosserams en dokter Couwenberg

Oktober Thuiszorg
Van den Berk & Loonen uitvaartzorg

Bedankt voor de warme belangstelling.

Familie Wouters en familie Vrijsen
Dorpstraat 25A - 5575 AE Luyksgestel 

www.uitvaartbegeleiding-kempenland.nl 

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

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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�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN
Slagerij & Poelier!ggg

Rib
karbonade

Kippen
bouten

Champignon 
schnitzels

Champignon Room
schijven

Runder
poulet

karbonadekarbonadekarbonadekarbonadekarbonade

Champignon RoomRoomRoomRoomRoomRoomRoomRoomRoomRoomRoomRoomRoom
500 gram € 4,99

Champignon Champignon Champignon Champignon Champignon Champignon Champignon Champignon 
500 gram € 2,69

RunderRunderRunderRunderRunderRunderRunderRunderRunderRunderRunder
500 gram € 4,59

pouletpouletpouletpouletpouletpoulet
500 gram € 5,99

Zeeuws & Chinees spek

Gekookte Gelderse

Zeeuws & Chinees spek
100 gram € 1,79

Zeeuws & Chinees spek

Gekookte GelderseGekookte GelderseGekookte GelderseGekookte GelderseGekookte GelderseGekookte GelderseGekookte GelderseGekookte GelderseGekookte Gelderse

Zeeuws & Chinees spek
100 gram € 1,29

Gekookte GelderseGekookte GelderseGekookte GelderseGekookte GelderseGekookte GelderseGekookte GelderseGekookte GelderseGekookte GelderseGekookte GelderseGekookte Gelderse

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 26  APRIL T/M ZATERDAG 1 MEI

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 € 4,59€ 4,59€ 4,59€ 4,59

Runder 
gehakt

HET WI�E GOUD HO ANDSE �rdbeien!

De le�erste uit de 
omgeving! Van 

�rdbeienkwekerij 
Lavrijsen uit Hulsel.

DAGELIJKS VERS.

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                                         Markt 25 Bladel

De le�erste 
asperges uit de 

regio! Van kwekerij 
Van Gestel-Wolfs. 
U K�PT ZE BIJ ONS! 

asperges!

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

boutenboutenboutenboutenboutenboutenboutenboutenboutenboutenboutenbouten
500 gram500 gram € 2,69€ 2,69€ 2,69€ 2,69

Naturel/Gekruid

schijvenschijvenschijvenschijvenschijvenschijvenschijvenschijvenschijvenschijvenschijvenschijvenschijven
4+1

GRATIS

schnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzels
4+1

GRATIS

ASPERGES

De le�erste 
asperges uit de 

regio. Van kwekerij 
van Gestel uit 
B�rschot.

met warme hapjes!metetettetett warararararrrararararrme hahahahahaahahapapappapappjpjpjjpjpjpjpjpjp ejejejejeejejeeesesessesessesesesesese !HAPJES PAN
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�R
TIP V�RKONINGSDAG

GR�G BESTE EN!GR�G BESTE EN!

M�k het met 
koningsdag 

geze¡ig thuis. 
Met onze h¢rlijke 

hapjes pan met 
warme hapjes!

Juist in deze £jd!

v¤r € 6,49
per pers¤n! 

 (Minim�l 5 personen)

LET OP,  OP KONINGSDAG 27 APRIL ZIJN WIJ GESLOTEN!

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 26  APRIL T/M ZATERDAG 1 MEIACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 26  APRIL T/M ZATERDAG 1 MEIACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 26  APRIL T/M ZATERDAG 1 MEIACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 26  APRIL T/M ZATERDAG 1 MEIACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 26  APRIL T/M ZATERDAG 1 MEIACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 26  APRIL T/M ZATERDAG 1 MEIACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 26  APRIL T/M ZATERDAG 1 MEIACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 26  APRIL T/M ZATERDAG 1 MEIACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 26  APRIL T/M ZATERDAG 1 MEIACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 26  APRIL T/M ZATERDAG 1 MEIACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 26  APRIL T/M ZATERDAG 1 MEIACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 26  APRIL T/M ZATERDAG 1 MEIACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 26  APRIL T/M ZATERDAG 1 MEIACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 26  APRIL T/M ZATERDAG 1 MEI

ASPERGESze zijn er w¢r!

van Gestel uit 
B�rschot.B�rschot.

U K�PT ZE BIJ ONS!


