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Door Renate Pijnenburg

HAPERT-VALKENSWAARD - Ze koch-
ten een rammelbak, die eigenlijk niet 
eens heel erg rammelt en ze maakten 
een plan. Jan Kerkhofs uit Hapert en 
Peer de Koster uit Valkenswaard zijn 
al jaren collega’s op de bus bij Hermes 
en beiden zijn groot autoliefhebber. 
Samen bezoeken ze races en in de 
pauze als ze elkaar treff en praten ze 
over auto’s. O ja en lachen ze heel 
veel. Dat plezier nemen ze mee naar 
Edinburgh, waar ze op 5 september 
naartoe gaan met de Rammelbakken-
reis.

De wens
Het idee voor deelname aan de Rammel-
bakkenreis speelt al een jaar of twee. “Heel 
concreet was het plan niet maar we wis-
ten wel dat we daaraan mee wilden doen 
in een Volvo V70”, begint Jan het verhaal. 
“Het bleef een beetje bij plannen maken 
en dromen totdat we allebei – om verschil-
lende redenen – in het ziekenhuis terecht 
kwamen en daar een poosje moesten blij-
ven. Toen kwam het besef dat we onze 
droom achterna moeten gaan. Niet lang 
daarna schreven we ons in en gingen we 
op zoek naar de gewenste auto.” Volgens 
Peer hadden ze daar tijd genoeg voor: “We 
zaten thuis voor ons herstel en hebben het 
hele internet afgestruind. Uiteindelijk von-

den we de Volvo, die op een klein deukje 
na, in prima staat bleek te zijn. Er staat pas 
450.000 km op de teller. Een jonkie!”

De WensAmbulance
Dat ze samen veel plezier gaan beleven 
aan de tocht naar Edinburgh, weten ze op 
voorhand al. “Wat wij mooi vinden is om er 
anderen ook mee te kunnen helpen”, gaat 
Peer verder. “Onze gedachte was om een 
ander te laten profi teren van ons initiatief en 
een goed doel aan onze reis te koppelen. 
Het doel was snel beslist: WensAmbulance 
Brabant. 

lees verder op pagina 3

Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

Van Bommel Optiek: 
dé lenzenspecialist 

van de regio

Kunstgebitten • Reparaties/rebasingen • Implantaatprothese
Geen verwijzing nodig - Wij zijn ook in het weekend bereikbaar

De behandeling is ook mogelijk onder narcose.
Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575

www.kunstgebit.biz

Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

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

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

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

www.verhagenelektroservice.nl

HISENSE TV
KIJK OP ONZE 

VERNIEUWDE WEBSITE 
EN BESTEL HIER UW 
NIEUWE HISENSE TV
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Roadtrip to 
Edinburgh
Jan Kerkhofs en 
Peer de Koster 
nemen deel aan 
Rammelbakkenreis 
voor WensAmbulance 
Brabant
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Voor Zwarte Kaat 
zijn alle vogels bang

4
‘Lamers & Van de 
Wijdeven’ is klaar voor 
de toekomst

5
“Jippie, we gaan weer 
plantjes knuffelen”

28

Peer (r): “Onze gedachte was om een ander te laten profi teren van ons initiatief en een goed doel aan onze reis te koppelen. Het doel 
was snel beslist: WensAmbulance Brabant. De vrijwilligers doen zulk goed werk voor mensen die ziek zijn en nog één keer een mooie 
dag – soms zelfs een week – willen beleven. Elke wens kost gemiddeld € 300,- tot € 350,-, het zou toch mooi zijn als wij er daar eentje van 
zouden kunnen fi nancieren.”

7 mei 2021
G

O
E

D
 O

M
 T

E
 W

E
TE

N

    
    

    
    

   S
PEC

IAL I
N DEZ

E K
RANT

Lees de folder 
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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

Arbeidsrecht

GRATIS GESPREK 

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

    
    

    
    

  IS
L o

pen
t n

ieu
we 

    
    

    
    

 lo
ca

tie
 in

 Blad
el

Ambachtsw
eg 3B 

5531 AC  B
LADEL   

T (0
497) 3

3 08 88  

I  w
ww.isl

bladel.n
l

Zoekt u
 ook

Verk
oelin

g?
U bent b

ij I
SL Koelin

g als p
artic

ulie
r o

f b
edrijf

 

aan het ju
iste adres voor a

irc
onditio

ning!

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



27 mei 2021

Zondag 9 Mei
Moederdag!

open van 12:00 – 17:00 uur

Hoe Verras Jij Mama?
Bij Tuincentrum Groenen vind je 
alles om moeders eens goed te 

verwennen!
frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 8,00

Wij testen GRATIS
Uw vijverwater

Alle Dagen Open In Mei

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

Bekijk Onze 
Moederdag Acties 
Op De Achterkant 

Van Dit Leuke 
Weekblad!

Zondag 9 MeiZondag 9 MeiZondag 9 Mei

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

REGIO - Van 28 juni t/m 3 juli 2021 vindt 
de landelijke huis-aan-huis collecte van 
het Nationaal MS Fonds plaats. We zijn 
hard op zoek naar collectanten in Bla-
del, Casteren, Hapert, Hoogeloon en 
Netersel. Help jij ons in de strijd tegen 
de zenuwslopende ziekte multiple scle-
rose (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!

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

LOKAAL

Het afgelopen jaar heeft onze gemeen-
te hard gewerkt aan het verwerken en 
afronden van complexe, langlopende 
ruimtelijke aanvragen vanuit het verle-
den. Door de komst van de Omgevings-
wet in 2022 zijn we daarnaast bezig met 
de voorbereiding voor aanpassing van 
de huidige werkwijzen. Daardoor kun-
nen we op termijn meer duidelijkheid 
geven over de haalbaarheid van plannen 
zodra we een aanvraag daarvoor bin-
nenkrijgen. 

Groot voordeel voor de aanvrager is dan 
dat er tijdens de daadwerkelijke procedure 
minder kans is op obstakels en belemme-
ringen. Een werkwijze waar wij zeer positief 
over zijn en die zeker ook ten goede zal ko-
men aan onze inwoners. 

Op dit moment hebben we te maken met 
een piek in de aanvragen en verzoeken 
voor ruimtelijke plannen, zijn we intensief 
bezig met bijvoorbeeld het Bestemmings-
plan Buitengebied en de grote politieke 
ambities op ruimtelijk gebied, zoals een 

nieuw cultureel centrum en de woning-
bouwopgave. Er is dus ook sprake van een 
piek in het werk dat moet worden verzet 
terwijl het aantal medewerkers op Ruim-
telijke Ontwikkeling gelijk is gebleven. Dat 
vraagt om een tijdelijke pas op de plaats en 
roeien met de riemen die we hebben.

Wat betekent dit in de praktijk?
Op dit moment kunnen aanvragen en ver-
zoeken in het kader van ruimtelijke ontwik-
kelingen niet op korte termijn in behan-
deling kunnen worden genomen. Dat kan 
zeker tot een half jaar langer duren. Veel 
langer dus dan u van ons gewend bent. We 
werken aan een oplossing zodat we een 
zorgvuldige behandeling van de aanvragen 
kunnen blijven waarborgen. 

Heeft u plannen?
We hopen dan op uw begrip voor deze bij-
zondere situatie. Voor alle aanvragen geldt 
dat wij deze zorgvuldig en met aandacht in 
behandeling willen nemen. Het is helaas niet 
mogelijk om procedures te bespoedigen; te-
lefoontjes of mailtjes met een verzoek daar-
toe zullen dan ook niet leiden tot versnelling 
van de behandeltijd van uw aanvraag.  

We beseff en dat dit geen prettige bood-
schap is. Maar het is een boodschap die 
helaas is nodig om zowel kwaliteit als de 
voortgang te kunnen blijven behouden. Wij 
hopen op u begrip. 

Grote toename 
werkzaamheden 
Ruimtelijke Ontwikkeling

WIST 
   JE 
 DAT...?

... kwallen er in 2013 voor zorgden dat er meerdere 
kerncentrales tijdelijk werden stilgelegd? Door het 
extreem warme weer kwamen er zo veel kwallen dat die 
de fi lters verstopten, waardoor er geen zeewater meer 
naar binnen kon om de reactoren af te koelen. Het 
gevolg was dat kerncentrales in Japan, Israël en 

Schotland stil kwamen te liggen.

Als onderdeel van de regionale energie-
strategie is er een milieueff ectrapport 
(MER) opgesteld. Als Kempengemeen-
ten hebben we de procedure in 2019 al 
afgerond en lopen we daarmee voorop 
in de regio! 

Meer weten over de MER van Metropool-
regio Eindhoven? Dan ben je van harte 
welkom bij één van de bijeenkomsten op 
maandag 17 mei (16.00-18.00 uur), dins-
dag 18 mei (19.30-21.30 uur) en woens-
dag 19 mei (19.00-21.00 uur). Tijdens de 
bijeenkomst word je geïnformeerd over 
de totstandkoming van het MER en hoe je 
hierop kunt reageren. Het MER ligt tot 14 
juni ter inzage. Meer informatie via www.
brabant.nl/actueel/ter-inzages. Online bij-
eenkomst bijwonen? Schrijf je in via 

www.energieregiomre.nl/agenda

Online bijeenkomsten milieueffecten 
zonne- en windparken
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De vrijwilligers doen zulk goed werk voor 
mensen die ziek zijn en nog één keer een 
mooie dag – soms zelfs een week – willen 
beleven. Elke wens kost gemiddeld € 300,- 
tot € 350,-, het zou toch mooi zijn als wij 
er daar eentje van zouden kunnen fi nan-
cieren.” Zo gezegd, zo gedaan: de heren 
werkten het idee uit, zochten contact met 
WensAmbulance Brabant en stelden een 
bericht op dat via whatsapp naar vrienden 
en bekenden werd gestuurd. “En toen ont-
plofte het”, lacht Jan. “Binnen twee 
weken tijd zaten we op bijna 
€ 4.000,-. Ongeloofl ijk goed 
en hartverwarmend en 
elke dag blijven er appjes 
binnen komen en komt 
er een bedrag binnen 
op de rekening.”

Schoen opeten
Peer en Jan waren in 
gesprek met een vrijwil-
liger van WensAmbulance 
Brabant en kregen te horen 
dat er wellicht een collega was 
die ook mee zou willen doen aan de 
Rammelbakkenreis. “Dat contact was zo 
gelegd en het verspreidde zich als een olie-
vlek want inmiddels zijn er vier wagens die 
meedoen voor WensAmbulance Brabant. 
Prachtig toch?”, glundert Peer. “Ik durf geen 
streefbedrag te noemen maar de € 5.000,- 
zouden we toch wel aan moeten kunnen 
tikken? In het begin heb ik bijna hardop ge-
zegd dat ik mijn schoen op zou eten als we 
€ 1.000,- zouden ophalen. Blij dat ik dat niet 
gedaan heb want ik zou inmiddels op blote 
voeten naar mijn werk moeten.” 

Sponsoring
Wie de reis van de heren sponsort met ten-
minste € 20,- krijgt een sticker met naam 
die op de motorkap geplakt wordt. Jan: 
“Die motorkap hebben we precies hetzelf-
de uiterlijk gegeven als de WensAmbulan-
ce, dan valt ie lekker op. Daarop komen dus 
nog al die namen. Met de snelheid waar-
mee het nu gaat, moeten we de zijkanten 
waarschijnlijk ook gaan beplakken maar 
dat is niet erg. De stickers en het wrappen 
van de motorkap hebben we overigens ge-

sponsord gekregen, evenals de beurt en 
de kleine reparatie die de Volvo moest on-
dergaan. Het is prachtig om te zien hoeveel 
mensen iets aanbieden. Blijkbaar leeft het 
doel enorm onder de mensen.” De eerste 
naamsticker werd door Saar geplakt. Peer: 
“Saar woont bij de Severinusstichting en ik 
ken haar al lang. Zodra ze hoorde van ons 
initiatief, besloten haar moeder en zij om 
een mooi bedrag te sponsoren. We vonden 
dat zó lief dat zij van ons de eerste sticker 
mocht plakken. Ze is de enige die dat zelf 
mag doen, de rest doen wij anders komen 
we tijd te kort en we moeten ook nog een 
keer gaan werken.”

Roadtrip
Op 5  september vertrekt de karavaan van-
uit Breda. “Beetje lullige datum”, melden 
de heren. “Op die dag wordt namelijk de 
eerste Formule 1-wedstrijd op Zandvoort 
gereden en daar zouden we graag bij ge-
weest zijn. Maar het is niet anders, nu gaan 
we rijden naar Engeland.” Even wennen 
met links rijden. Peer grapt: “Nee, buiten-
landers mogen de eerste twee dagen ge-
woon rechts rijden.” Ze hebben zin in de 
roadtrip en kijken uit naar de ‘haggis’ die 
in Schotland op het menu zal staan. “Ikke 
nie”, weet Peer zeker maar Jan gaat de uit-
daging aan. “Ik heb het ooit gehad, vond 
het niet lekker maar ik vind dat als je in 

Schotland bent, je dat moet eten. Ik 
spoel het wel weg met een glas 

goeie whisky.”

Activiteiten
Plannen zijn er volop 
om nóg meer geld op 
te halen. “Misschien 
organiseren we een ei-
gen rally maar dat zal 
dan waarschijnlijk vol-

gend jaar worden. In een 
dag of vier heel Nederland 

door en de opbrengst gaat 
natuurlijk naar WensAmbulance 

Brabant.” In de zomer is er, als de 
coronamaatregelen het toestaan, een 
Meet&Greet met de deelnemers bij enkele 
cafés in Valkenswaard. We nodigen dan 
een bekende persoon uit maar we noemen 
nog geen naam want die persoon weet dat 
nog niet. We zetten er ook een bandje bij, 
die gaan dan voor niks spelen maar ook 
dat weten ze nog niet. Komt allemaal goed, 
dat weet ik zeker”, meldt Peer, die nog zit 
te broeden op meer activiteiten om de tel-
ler omhoog te krijgen. “Juist omdat we het 
voor een ander doen en je daar zo’n goed 
gevoel van krijgt, gaan we maar door.”

LOKAAL

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

Ontdek 
onze nieuwe
voorjaars
collectie

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

onze nieuweonze nieuweonze nieuweonze nieuwe
voorjaarsvoorjaarsvoorjaarsvoorjaars

Nieuwstraat 8 Eersel  tel. 0497 - 55 69 96 

Naast de normale 
openingstijden 
ook open op afspraak
Tel 0497 55 69 96

. 

Wil je het Kneuzenteam steunen?
Maak dan een bedrag over op bank-
rekeningnr.: NL04 RABO 0365572322 
t.n.v. J.P.M. Kerkhofs en zet ‘Kneuzen-
team + de naam die op de motorkap 
mag’ bij het betalingskenmerk. Volg 
de heren via Facebook (Kneuzen-
team), tijdens de reis zullen ze daar re-
gelmatig (drone)beelden op plaatsen.

RAMMELBAKKENREIS

KEMPEN - Na bijna 50 jaar is er helaas 
een einde gekomen aan de weekend-, 
avond- en nachtdiensten van de tand-
artsen in de Kempen. Sinds 1973 werd 
de dienst bij toerbeurt verzorgd door de 
tandartsen die een praktijk hadden in 
de Kempen en was er lokaal altijd tand-
heelkundige zorg voor spoedgevallen.

Zoals in vele sectoren van de samenleving 
is ook de tandheelkundige zorg onderhevig 
aan veranderingen. Zo zijn er minder, maar 
grotere praktijken ontstaan, o.a. door de 
toegenomen wetgeving op het gebied van 
hygiëne en huisvesting. De solistisch wer-
kende tandarts met een praktijk aan huis 
wordt een uitzondering. In de nieuwe prak-
tijken wordt vaak met meerdere tandartsen 
gewerkt die doorgaans niet in hetzelfde 
dorp wonen. Ook is het aantal vrouwelijke 
tandartsen sterk toegenomen die hun ge-
zin en beroep vaak combineren, waardoor 
parttime werken de norm is geworden.

Dit alles leidt ertoe dat steeds meer prak-
tijken hebben aangegeven niet meer deel 
te willen nemen aan de lokale dienst en 
deze hebben uitbesteed aan een tand-
artsspoeddienst in Eindhoven. Het aantal 
praktijken wat nog overbleef was helaas 
te gering om nog een goede dienstrege-
ling te kunnen bieden en daarom zijn ook 
de laatste praktijken overgegaan naar een 
tandartsspoedpraktijk in het Catharina Zie-
kenhuis in Eindhoven.

Wij hadden het graag anders en lokaler 
gezien maar zullen mee moeten in de pro-
fessionalisering en zullen trachten de over-
gang zo soepel mogelijk te laten verlopen.
Op de website en het antwoordapparaat 
van uw tandarts wordt aangegeven hoe 
de waarneming voor spoedgevallen in zijn/
haar praktijk geregeld is.

Hartelijk dank voor het jarenlange vertrou-
wen wat u in onze dienst heeft gesteld.

Tandartsenkring de Kempen 
beëindigt de spoeddienst

HAPERT - Elk jaar zijn er meer dan 
60.000 kinderen betrokken bij een on-
geval in en om het huis. Een kind dat 
uitglijdt op de trap, heet water over zich 
heen krijgt, of zich verslikt. Weet jij dan 
wat je moet doen? Hoe fi jn zou het zijn 
als je zelf rustig kunt blijven en datgene 
kunt doen wat op dat moment nodig is? 

Op 17 en 24 juni organiseert Marc Hoeks 

Opleidingen bij de Poort van Brabant in 
Hapert een starterscursus Eerste Hulp aan 
kinderen. Verdeeld over 2 avonden leer je 
hoe jij eerste hulp kunt bieden (inclusief re-
animatie). 

Interesse? 
Voor meer info en inschrijven op www.
marchoeksopleidingen.nl of mail naar 
info@marchoeksopleidingen.nl.

Cursus Eerste Hulp aan kinderen in Hapert
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Op 1 mei was bij Het Groene 
Goud in Bladel de prijsuitreiking van de 
vogelverschrikkerswedstrijd. De jury had 
er een zware kluif aan om uit de vijftien 
inzendingen de allermooiste en de meest 
effectieve te kiezen. Uiteindelijk won de 
Zwarte Kaat van Kato van Avendonk.

Effectief
Het is nog steeds een vrolijke boel op het 
land van Het Groene Goud. In alle kleuren 
en uitvoeringen doen de vogelverschrik-
kers hun werk. Al blijken er in Bladel wel 
heel slimme vogels te wonen want na een 
week of twee hebben de kraaien door 
dat er geen echte mensen zijn en komen 
ze de zaadjes toch wegpikken. “Die paar 
weken dat ze wel in functie zijn, werken ze 
echt”, weet Femmes van Limpt zeker. “En 
na twee weken zijn de zaadjes vaak ont-
kiemd en is de lol eraf voor de vogels.” De 
wedstrijd is een succes te noemen. “Zeker 
omdat het de eerste keer is dat we dit ge-
organiseerd hebben”, vindt Femmes. “We 
zijn blij verrast door het aantal inzendingen. 
De voorbereidingstijd was kort. Van basis-
scholen hebben we teruggekregen dat het 
vanwege de planning bijna onmogelijk was 
om mee te doen maar dat we volgend jaar 
op hun kunnen rekenen. Alleen van De 

Sleutelaar hebben we dit jaar al een mooie 
vogelverschrikker gekregen.”

Winnaars
De vakkundige jury was het goed met el-
kaar eens: de winnaar – de heks van Kato 
van Avendonk - was de meest creatieve 
en de meest standvastige van allemaal. 
De gedeelde tweede plaats was voor Dag-
besteding ’t Rond Deel en Team Lavrijsen 
(Jari, Jan en Maartje) en de gedeelde der-
de plek was voor Toos Heesters en Daan 
Meijer. “Vanwege corona hebben besloten 
om de prijsuitreiking klein te houden en al-
leen de vijf winnaars uit te nodigen”, gaat 
Femmes verder. “Die gedeelde plekken 
hadden echt precies evenveel punten, daar 
was niet over te twisten. En dus vonden we 
dat we hen allemaal een prijsje moesten 
geven. Kato kreeg een mini kweekkasje 
waar ze thuis zelf aan de slag kan. Voor ie-
dereen was er een speciale oorkonde. Die 
kun je aan de muur hangen óf je stopt ‘m in 
de grond, beetje water erover en over een 
paar weken kun je genieten van de bloe-
metjes die eruit komen.” Voor alle prijswin-
naars was er ook een juryrapport en een 
paar lovende woorden van Femmes.

Werk
De vrijwilligers werkten ondertussen ge-
woon door op het land. Femmes: “Het is 

nu de tijd om te zaaien, veel zaadjes had-
den eigenlijk al in de grond moeten zitten 
maar het is te koud en te droog geweest. 
De natuur laat zich niet sturen dus passen 
we ons aan. Dan eten we maar iets later 
spinazie. Af en toe besproeien we de ge-
wassen want we willen natuurlijk wel iets te 
oogsten hebben. Er wordt momenteel elke 
dag hard gewerkt; het voorjaar is dé tijd om 
te zaaien en planten en dit jaar is er méér 
werk omdat we nog alles op moeten bou-
wen maar het gaat voortvarend. We zijn blij 
met de vrijwilligers die ons helpen.” 

Blij was de organisatie ook met de vogel-
verschrikkers. Zo erg dat er volgend jaar 
zeker een vervolg komt. Je kunt alvast 
beginnen met het idee en het zoeken van 
geschikt materiaal: alles wat wappert en 
glinstert in de zon is geschikt om de vogels 
een poosje op afstand te houden. 

Tijd genoeg om volgend jaar een creatieve  
en functionele vogelverschrikker op ons 
land te zetten.

www.tuinderijhetgroenegoud.nl

OP ‘T LAND

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

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

Voor Zwarte Kaat 
zijn alle vogels bang
Het Groene Goud reikt prijzen uit 
aan makers vogelverschrikkers

Femmes: “De heks van Kato van Avendonk was de meest creatieve en de meest stand-
vastige van allemaal. Vanwege corona hebben besloten om de prijsuitreiking klein te 
houden en alleen de vijf winnaars uit te nodigen. Die gedeelde plekken hadden echt 
precies evenveel punten, daar was niet over te twisten.”

Femmes van Limpt (l) en winnares Kato van Avendonk
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‘Lamers & Van de Wijdeven’ is klaar voor de toekomst

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

HAPERT - Jos Lamers en Jan van de Wij-
deven bouwden hun kantoor in 25 jaar uit 
vanuit een biljartkamer tot een fl orerend 
hypotheek-en verzekeringskantoor. In-
tern wordt er hard gewerkt om de conti-
nuïteit van de organisatie ook voor de ko-
mende 25 jaar gewaarborgd te houden.

Het had een feestjaar moeten worden 
voor de klanten en personeel van Lamers 
& Van de Wijdeven. Het kantoor bestaat 
dit jaar 25 jaar en werd in 2020 compleet 
gerenoveerd, gemoderniseerd en opnieuw 
ingericht. Door corona werd het zilveren ju-
bileum uitgesteld. Na allebei een poosje in 
loondienst gewerkt te hebben, begonnen 
Jan en Jos op 1 januari 1996 samen hun 
eigen bedrijf: Lamers & Van de Wijdeven. 
Jos (57) kan zich die start nog goed voor 
de geest halen: “We begonnen in de biljart-
kamer van mijn schoonvader Cees Bee-
rens in Casteren. In 2001 zijn we naar onze 
huidige locatie aan de Oude Provinciale-
weg 54a in Hapert verhuisd. Ons kantoor 
telt inmiddels ruim drieduizend relaties, zo-
wel particuliere klanten als bedrijfsrelaties.’ 
Jos houdt zich voornamelijk bezig met de 
zakelijke klanten van het kantoor, dat lid is 
van Adfi z, een branchevereniging van onaf-
hankelijk opererende fi nancieel adviseurs.”

Hypotheekhulp

Jan (52) is erkend fi nancieel adviseur en 
hypothecair planner, maar wordt ook wel 
‘de hypotheekadviseur van De Kempen’ 
genoemd. Hij is tevens oprichter en eige-
naar van www.Hypotheekhulp.nl: “In De 
Kempen kennen veel mensen mij inmid-
dels wel. Via Hypotheekhulp probeer ik 
ook landelijk mensen van dienst te zijn met 
wat ze kunnen lenen, hun hypotheek over 
te sluiten of de overwaarde van hun woning 
te benutten.” Jan en Jos namen in de af-
gelopen 25 jaar enkele regionale kantoren 
over, waardoor er anno 2021 van ‘een bre-
de portefeuille’ gesproken kan worden. Als 
we het jubilerende duo naar de kracht van 
de organisatie vragen is het eensluidende 
antwoord veelzeggend: “We hebben de 
Kempische gastvrijheid hoog in het vaan-
del staan, maar alles valt of staat natuur-
lijk met een professioneel advies. We zijn 
trots op onze medewerkers die allemaal 
de taal van de Kempische klant spreken. 
En mond-tot-mondreclame levert dan vaak 
weer nieuwe klanten op.” 

Persoonlijk, onafhankelijk 
én professioneel advies

Het aantal verzekerings- en hypotheekkan-
toren in Nederland daalt momenteel fors. 
Vaak worden ze overgenomen door grote 
partijen, waardoor ‘het kantoor om de hoek’ 
steeds meer verdwijnt. Erik van der Palen 
(36) is al jarenlang het vertrouwde gezicht 

bij Lamers & Van de Wijdeven als het gaat 
om fi nancieel (verzekerings) advies voor 
particulieren. Daarnaast maakt Erik al een 
poosje deel uit van het managementteam 
en vervult hij de rol van kantoormanager. 
De enthousiaste manager blikt alvast een 
beetje vooruit naar de toekomst: “Per-
soonlijk, onafhankelijk én professioneel ad-
vies blijft bij ons altijd centraal staan. Wij 
kunnen bij heel veel professionele partijen 
terecht, zowel op hypotheek- als verzeke-
ringsgebied. Natuurlijk blijven de adviesge-
sprekken meestal op ons vernieuwde kan-
toor onder het genot van een kopje koffi  e  
plaatsvinden, maar videobellen kan ook.”

Toekomst

Per 1 juni a.s. zal Martijn Maas (34) uit Eer-
sel als erkend fi nancieel adviseur het hypo-
theekteam van Lamers & Van de Wijdeven 

komen versterken. Martijn is een gedreven 
adviseur, die al over jarenlange hypothee-
kervaring in De Kempen beschikt: “Het hy-
potheekvak is helemaal mijn ding, maar het 
ondernemerschap trekt mij ook. Daarom 
ben ik blij dat ik vanaf 1 juni ook tot het ma-
nagementteam van dit mooie Kempische 
kantoor mag behoren.” De jeugd heeft de 
toekomst. Erik en Martijn willen - samen 

met Jos en Jan - de huidige koers van het 
kantoor graag voortzetten en daar waar 
mogelijk  verbeteren: “We willen goed blij-
ven zorgen voor zowel onze klanten als ons 
personeel, zodat de continuïteit van Lamers 
& Van de Wijdeven gewaarborgd blijft.”

Oude Provincialeweg 54A - Hapert 
www.lamersenvandewijdeven.nl

In het kort:
•  Het Hapertse verzekerings- en hypotheekkantoor Lamers & Van de Wijdeven 

bestaat dit jaar 25 jaar.
•  Dit jubileumjaar wil Lamers & Van de Wijdeven de lezers van PC55 graag een kijkje 

in de keuken gunnen door iedere maand een artikel met foto’s over hun kantoor te 
plaatsen.

•  Het volgende verhaal zal gaan over ‘het geld uit de stenen halen’, met name interes-
sant voor Kempische senioren met een eigen woning.

•  Wilt u nu al een vrijblijvend en kosteloos gesprek met één van de adviseurs, bel dan 
0497-684050 voor het maken van een afspraak.

V.l.n.r.: Jan van de Wijdeven, Jos Lamers, Martijn Maas en Erik van der Palen.

JUBILEUM
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Mijn vrouw was gaan fietsen met mijn 
nichtje, tevens collega-columniste. Hoe 
het gegaan was, vroeg ik. Nou ja, het 
was leuk geweest en gezellig, alleen bij 
de fiets van eerstgenoemde was de accu 
leeggeraakt en bij de fiets van laatstge-
noemde de band. 

Een behulpzame voorbijganger had even 
meegekeken en geconstateerd dat er 
sprake was van een ‘slangenbeet’. Dit 
blijkt de benaming te zijn (onder ervaren  
fiets-adepten) voor een lekke band die 
het gevolg is van een te slap opge-
pompte binnenband, waardoor deze 
klem komt te zitten tussen de rand van 
de velg en het wegdek. Dit resulteert in 
een gaatje met een specifieke vorm: de 
slangenbeet.

Ze had de band onderweg dus een paar 
keer moeten oppompen. Een andere 
passant zag dat gebeuren en had ge-
zegd “doet er nog mèr een bietje bij”. 
Toen ze dit later vertelde, bevestigde ik 
uit eigen ervaring (schade en schande) 
dat het inderdaad een goed idee is om 
een fietsband flink hard op te pompen. 
Onze plaatselijke fietsenmaker pompt ze 
altijd op tot 4 bar en dat fietst heerlijk.

Mijn nichtje wierp tegen: “Ja, maar als ik 
er dan ook nog op ga zitten dan neemt 
die druk nog meer toe en krijg ik alsnog  
een klapband.” Ha! Nee, dat is een  
misvatting. Hier komt een mooi stukje  

natuurkunde om de hoek kijken: de  
ideale gaswet. 

In dit geval komt die hierop neer: als 
je de band zo hard oppompt, dat deze  
nauwelijks indeukt als je op de fiets 
gaat zitten, dan kan de druk in de band 
niet toenemen; want dat gebeurt alleen 
als het volume van het gas in de band  
afneemt (als je hem samendrukt). De 
band loopt dus geen extra risico door je 
gewicht, mits hij voldoende hard staat. 

Bovendien beperkt een hard opge- 
pompte band het contactoppervlak met 
de weg, wat zowel de wrijvingsweer-
stand als de kans op aanvaringen met 
spijkertjes beperkt. Zo hard mogelijk  
oppompen dus!

Bij de spoorwegen weten ze dit al lang; 
die rijden sinds jaar en dag op ijzeren 
wielen, wat je zou kunnen zien als de 
ultieme hard opgepompte band. En dat 
doen ze echt niet omdat het zo lekker 
‘kedeng-kedengt’. Nee, dat doen ze voor 
het geld: omdat die spijkerharde wielen 
ervoor zorgen dat het contactoppervlak 
met de rails minimaal is, en daardoor de 
rolweerstand ook. Dat scheelt aanzienlijk 
op de elektriciteitsrekening van de NS.

Er is nog een bijkomend voordeel. De 
treinen van de NS hebben weliswaar 
soms last van vierkante wielen in de 
herfst, maar nooit ofte nimmer van een 
slangenbeet.

Slangenbeet

column

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 MEI ELKE DAG IN MEI ELKE DAG 
GEOPENDGEOPEND
OOK OP ZONDAG!

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

Like ons op Facebook

Blue Jay Eindhoven (een studententeam 
van TU/e), Brandweer Brabant-Zuid-
oost, Joris Zorg en Mansveld Beveili-
gingstechniek hebben de handen ineen 
geslagen. Samen onderzoeken ze hoe 
een zelfstandig opererende drone ter 
ondersteuning ingezet kan worden bij 
brand in zorgcentra.

Op initiatief van de brandweer ontwikkelen 
engineers van Blue Jay en Mansveld mo-
menteel software die gekoppeld wordt aan 
de brandmeldcentrale van Joris Zorg. 

Paul van Dooren, Adviseur Innovatie 
Brandweer Brabant-Zuidoost, geeft aan: 
“Bij brand reageren mensen niet altijd ra-
tioneel. Er is chaos en paniek. BHV’ers 
hebben instructies om bepaalde procedu-
res te volgen. Daarbij zijn mensen, zeker 
in zorglocaties, niet altijd goed ter been 
of weten ze waar ze heen moeten. Onder-
steuning door inzet van een drone die, door 
koppeling aan de brandmeldcentrale, snel 
en efficiënt zelfstandig mensen kan opspo-
ren en die informatie door kan spelen aan 
de mensen ter plaatse, kan bijdragen aan 
meer veiligheid in de zorg. Een belangrijk 
aandachtsgebied binnen de brandweer.”

Gedegen onderzoek
De ontwikkeling van deze innovatie is breed 
opgezet. Naast de technische aspecten is 

het belangrijk te onderzoeken hoe mensen 
reageren op de drone. 

De resultaten van de test met bewoners 
van Joris Zorg worden gepresenteerd  
tijdens het eindevenement van Blue Jay 
Eindhoven. Dit staat gepland op 9 juli in  
het Evoluon in Eindhoven (onder voorbe-
houd van de dan geldende coronarichtlij-
nen). 

Door de samenwerking tussen verschillen-
de belanghebbende marktpartijen is het 
mogelijk op alle fronten het maximale aan 
onderzoeksresultaten te behalen. 

Manon Schreurs, ARBO Adviseur Joris 
Zorg: “Wij zijn blij dat er steeds meer stap-
pen genomen worden om te komen tot 
waar we willen zijn: het optimaliseren van 
veiligheid en welzijn binnen zorgorganisa-
ties door gebruik te maken van slimme in-
novaties.”

De engineers van Blue Jay Eindhoven en 
Mansveld Beveiligingstechniek sluiten zich 
hierbij aan. Marcel Hugers, technisch spe-
cialist bij Mansveld: “Het is een leerzaam 
project dat veel bruikbare inzichten op kan 
leveren voor het vergroten van de veilig-
heid in de zorg door slimme toepassing 
van techniek. Daar leveren wij graag onze 
bijdrage aan.”

Uniek samenwerkingsverband werkt aan het 
vergroten van veiligheid in de zorg bij brand

V.l.n.r.: Paul van Dooren, Anouk van de Heijden, Marcel Hugers, Hoang Nguyen, 
Mark Gijsels, Manon Schreurs en Jop Hendrikx.

Ga samen met familie, vrienden en col-
lega’s de uitdaging aan, van 20 t/m 30 
juni, tijdens Run for KiKa Summer Fun. 
Ren gezamenlijk of alleen in totaal 25 
km in 10 dagen voor kinderen met kan-
ker. Op dit moment geneest 25% van de 
kinderen niet: tijd om in actie te komen 
in de strijd tegen kinderkanker.

Run for KiKa Summer Fun is voor iedereen, 
jij bepaalt op welke manier en met wie je de 
25 km rent. Loop bijvoorbeeld samen met 
je gezin in totaal 25 km of ren individueel 
op je eigen manier 25 km. Stippel je eigen 
routes uit, plan wanneer en met wie je gaat 
lopen en ren met de zon op je toet de zo-
mer tegemoet. 

Jij maakt hét verschil
Sinds de oprichting van KiKa steeg het ge-
nezingspercentage van kinderen met kan-
ker met ruim 5%. Concreet betekent dit 

dat er jaarlijks meer dan 25 kinderen extra 
genezen. Dat zijn 25 kinderen die weer een 
toekomst hebben, 25 gezinnen die samen 
blijven en 25 klaslokalen waar geen lege 
stoel staat. De harde realiteit is echter dat 
op dit moment 25% van de kinderen met 
de diagnose kinderkanker niet geneest. 
Daarom is er nog steeds veel geld nodig 
voor onderzoek naar kinderkanker. Deelne-
mers aan Run for Kika Summer Fun helpen 
mee om die laatste 25% genezingskans te 
realiseren, zodat nog meer kinderen met 
kanker een toekomst hebben.

Summer Fun met KiKa
Organisator Rick de Haan: “Met Run for 
KiKa Summer Fun bieden wij een uitda-
ging voor iedereen om samen in beweging 
te komen én het verschil te maken voor 
kinderen met kanker.” De manier waarop 
en met wie je dat doet bepaal je helemaal  
zelf, maar houd je wel aan de actuele  
RIVM-richtlijnen. 
 
Deelname is gratis!
Kom in actie en daag vrienden, familie en 
collega’s uit om samen de uitdaging aan 
te gaan tijdens Run for KiKa Summer Fun! 
Schrijf je nu gratis in en draag bij:

www.runforkika.nl

Loop mee met de 
Run for KiKa Summer Fun
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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 Arie van den Berk

Al weer meer dan een jaar geleden namen we afscheid 
van mijn vader. Zoals bij zovelen van u beperkte het 
coronavirus ook onze mogelijkheden bij het afscheid. 
Ook wij namen in zeer besloten kring afscheid. Een 
zware tijd, vooral voor mijn moeder. Een extra groot 
verdriet en de eenzaamheid daarna door de beperkte 
mogelijkheden van bezoekjes, wat velen van u helaas 
ook zullen herkennen. Inmiddels zijn we nu zover dat 
we dingen voor de tweede keer gaan meemaken, 
zonder mijn vader. Zo ook Moederdag. Nog altijd 
met de beperkingen door het virus. Wie had dat ooit 
kunnen denken!

Alles vanaf die dag!
Gelukkig wordt er nu langzaamaan wel echt steeds meer mogelijk en ziet de toekomst 
er wat positiever uit. Zouden we dan straks eindelijk weer onze dierbaren zonder angst 
of terughoudendheid kunnen knuff elen? Het begint erop te lijken. Deze Moederdag gaat 
dat helaas nog niet lukken, maar de belofte dat het ooit weer kan, maakt veel goed. Vanaf 
dat moment is het gevoelsmatig vast elke dag Vader- en Moederdag. Net zoals Valentijn 
en alle andere dagen, die aandacht vragen voor een speciaal iemand. Eindelijk kunnen 
we dan weer écht contact maken met die persoon; een hand op de arm leggen, een 
omhelzing, een kus. De warmte voelen van iemand buiten onze bubbel. Wij kunnen niet 
wachten.

Afscheid met meer mensen
Een van de recente versoepelingen heeft betrekking op de wijze van afscheid nemen. 
Vanaf afgelopen 28 april mogen er namelijk weer 100 mensen aanwezig zijn bij een 
afscheid. Het dubbele aantal van wat de afgelopen maanden was toegestaan! Wij zijn 
blij met deze uitbreiding, omdat er zo meer mensen samen een afscheid kunnen beleven. 
Dat verbindt en maakt het mogelijk om later herinneringen te delen, wat troost kan bieden.

Een stap in de goede richting!
Deze versoepeling zou een prachtig Moederdagcadeau geweest zijn voor mijn moeder, 
als we deze dagen het afscheid hadden moeten verzorgen. Het is een mooie  stap in de 
goede richting voor iedereen, die de komende tijd met een afscheid te maken krijgt.

En weer wordt het Moederdag...

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

Maandag 26 april vond de jaarlijkse lint-
jesregen plaats. Voor de lintjesregen van 
2022 kun je nu al iemand voordragen. 
Ken je iemand die veel voor de gemeen-
schap doet (op maatschappelijk, spor-
tief, cultureel, sociaal of economisch 
gebied) en een lintje verdient? Dien dan 
voor 14 juni 2021 een aanvraag in bij de 
burgemeester. 

Voorstel indienen
1.  Neem contact op met Philomeen Tijssen 

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

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

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

4.  Vermeld uitgebreid waarom deze per-
soon een lintje verdient. Laat betrokken 
verenigingen, instellingen of maatschap-
pelijke organisaties dit toelichten.

Voor meer informatie kun je terecht bij Phi-
lomeen Tijssen via 088-4970109. Algeme-
ne informatie over Koninklijke onderschei-
dingen vind je op 

www.lintjes.nl

Wie 
verdient er 
een lintje? KEMPEN - Het brein. We hebben er alle-

maal mee te maken en ons brein maakt 
ons grotendeels tot wie we zijn. Ook het 
brein van anderen en dingen om ons 
heen speelt een rol in ons leven. 

Vanaf nu vind je bij Bibliotheek De Kempen 
een (online) programmering over allerlei 
facetten van het brein, gecombineerd met 
allerlei informatie, tips, collectie aanbeve-
lingen, weetjes, fi lmpjes en links naar in-
teressante websites. Je ontdekt alles over 
onder andere de ontwikkeling en werking 
van het brein in verschillende levensfases 
en hoe het brein van invloed is op onder 
andere je geheugen, creativiteit, gevoelens 
en ontwikkelingsstoornissen. Ook andere 
breinen, zoals het dierenbrein en artifi ciële 
intelligentie komen aan bod.

Duik in het brein op www.bibliotheekde-
kempen.nl/brein. Het grootste gedeelte 
van de informatie is ook beschikbaar voor 
mensen die geen lid zijn van de Biblio-
theek. De Bibliotheek wil bijdragen aan de 
persoonlijke ontwikkeling van iedereen. 
Dat doet ze met haar collectie en specialis-
me in leesbevordering en leesplezier. 

De Bibliotheek is ook een kennismakelaar. 
Met tal van inspirerende, creatieve, leerza-
me en ontspannende activiteiten voor jong 
en oud zorgt ze dat iedereen zich kan ont-
plooien. Persoonlijke ontwikkeling wordt 
bepaald door wie je bent, wat je wilt leren 
en welke kennis je wilt delen. Dit wordt 
grotendeels aangestuurd door je brein; het 
kenniscentrum van ons lichaam. Duik in de 
fascinerende wereld van je eigen brein én 
dat van mensen, dieren en dingen om je 
heen.

www.bibliotheekdekempen.nl

Nieuw bij 
de Bibliotheek: 
Online 
programmering 
over allerlei 
facetten van 
het brein!
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Om energie te 
besparen, worden woningen beter ge-
isoleerd. Daarmee verdwijnen ook de 
meeste spleten en kieren. Daarom be-
tekent beter isoleren ook altijd beter 
ventileren. Daarbij moet warmteverlies 
voorkomen worden. Een heel goeie op-
lossing is dan een gebalanceerd venti-
latiesysteem met warmteterugwinning. 
Dit is een mechanische systeem met 
luchtkanalen die lucht in de woning 
toevoeren en afzuigen. In een nieuwe 
woning kunnen die meestal eenvoudig 
worden ingebouwd. In een bestaande 
woning is dat best lastig. 

Daarvoor is nu een nieuwe systeem op de 
markt. Verse, gezonde maar voorverwarm-
de lucht wordt centraal ingeblazen in de 
hal, trappengat en overloop; een centrale 
ruimte in de woning waar alle verblijfsruim-
tes aan grenzen. Door spleten onder de 
deuren stroomt deze lucht de slaapkamer 
in. Boven de deur wordt een kleine, stille 
ventilator met CO2-censor geïnstalleerd. 
Wanneer de slaapkamer gebruikt wordt, 

zal de CO2 in de lucht stijgen. Wordt deze 
te hoog dan gaat deze ventilator harder 
zuigen. Er wordt vervuilde lucht afgevoerd 
en er komt automatisch nieuwe verse lucht 
bij. Ook in de centrale ruimte (hal, overloop) 
hangt een CO2-censor zodat de centrale 
ventilator weet wanneer er extra verse lucht 
van buiten nodig is. Op een aantal plaatsen 
(toilet, badkamer, keuken) wordt vervuil-
de lucht door de centrale unit afgezogen. 
Deze centrale ventilatieunit beschikt over 
een warmtewisselaar die ongeveer 95% 
van de warmte uit de afgezogen lucht haalt 
en deze mee geeft aan de ingeblazen lucht. 

Met deze installatie wordt de woning vraag 
gestuurd (alleen daar waar nodig) geventi-
leerd, is er overal en altijd voldoende ge-
zonde lucht en zijn er nauwelijks warmte-
verliezen door ventilatie. Doordat er geen 
toevoerkanalen nodig zijn voor slaapka-
mers en woonkamer, is de ze installatie 
eenvoudiger in te passen in bestaande wo-
ningen. Vaak zijn afvoerkanalen in toiletten 
en badkamers al aanwezig. Kortom: een 
slimme investering.

Geïnteresseerd in meer slimme oplossin-
gen voor de verduurzaming van je woning: 
neem contact op met het Energieloket

energieloket@kempenenergie.nl

www.kempenenergie.nl

Slim ventileren
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 *

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
DI : GESLOTEN
WO T/M ZO : 12.15 - 21.45 UUR

ONS TERRAS IS OPEN TOT 18.00 UUR

NETERSEL - Onlangs heeft het College 
van Burgemeester en Wethouders be-
sloten om aanpassingen aan te brengen 
aan De Hoeve in Netersel ten behoeve 
van de leefbaarheid en verkeersveilig-
heid. Dit betekent dat er een nieuwe 
inrichting komt van De Hoeve en dat 
daarbij de huidige kasseien binnen de 
bebouwde kom niet op eenzelfde wijze 
terugkeren als materiaal van de rijbaan. 
Kortom, een historisch monument uit 
1932 met cultuur historische waarde 
wordt - in enkele maanden tijd -  om 
zeep geholpen. 

Bezwaarschrift
Milieuvereniging Bladel en Stichting Milieu-
werkgroep Kempenland hebben samen 
hiervoor een bezwaarschrift ingediend bij 
het college van B&W Bladel. 

Belangrijke onderdelen uit het bezwaar-
schrift zijn dat het college van B&W voor-
bijgaat aan: 
1.  De conclusies en aanbevelingen uit het 

door uzelf in het leven geroepen rap-

port van de ODZOB,  met name van dhr. 
Wouter Kreike en dhr. Karel Leenders.

2.  De aantasting hierdoor van de cultuur-
historische, landschappelijke, esthe-
tische, karakteristieke en toeristische 
waarden.

3.  De aantasting van de samenhang van 
de cultuurhistorische waarden van het 
onderhavig icoon, dat zich uitstrekt over 
de volledige tracélengte met dezelfde 
verharding van de P.G. Ballingslaan/
Hulselseweg in Bladel tot aan de Hoofd-
straat in Hoogeloon en daarmee negeert 
u hierbij tevens het provinciaal belang.

4.  Aan voldoende onderzoek naar alterna-
tieven om de ervaren overlast op te los-
sen. 

5.  Aan de mogelijkheid van het vlak her-
straten, conform de norm uit de Stan-
daard C.R.O.W. 

6.  Aan een gehouden enquête op dinsdag 
21 januari 2020 waarbij geen meerder-
heid voor vervanging van onderhavige 
kasseien was.

7.  U tast hierbij een historisch dorpsicoon 
uit 1932 aan, waarvan de aanleg, kort na 
de Eerste Wereldoorlog, nl. anno 1919, 
middels handgeschreven brief door Bla-
dels/Netersels wethouder Driek Vermeu-
len (Driek de Sméd) bij het provinciaal 
gezag werd bepleit. 

Meer informatie
Wilt u de volledige versie van de bezwaar-
schrift lezen en/of wilt u deze bezwaar-
schrift ondersteunen stuur dan een mail 
naar Stichting Milieuwerkgroep Kem-
penland, p/a secretaris dhr. A. Castelijns, 
Gerard Bruninglaan 12 in Bladel. 

Mailadres: mwkempenland@gmail.com.

Oproep bezwaarschrift

Cultuur historische waarde 
uit 1932 in enkele maanden 
om zeep geholpen!
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Het bestuur van Den Herd is druk bezig de fundamenten te leggen voor een 
organisatie die klaar is voor de toekomst. Nú is de tijd om goede verbindingen 
te leggen zodat over twee jaar iedereen zich welkom voelt in het nieuwe 
gemeenschapshuis. Er wordt nagedacht over de functionaliteit, de inrichting, 
de doelgroepen én de mogelijke activiteiten.

Insteek
“Toen het huidige Den Herd gebouwd werd, voldeed het aan alle eisen van die tijd”, 
vertelt Thijs Vrijsen, bestuurslid marketing en communicatie. “Dat is tientallen jaren 
geleden en de tijd heeft niet stil gestaan. Wij maken nu de plannen waarmee de 
organisatie klaarstaat en voldoet aan de eisen van deze tijd en toekomstgerichte 
vernieuwingen. We zijn in gesprek met heel veel vaste gebruikers en toekomstige 
bezoekers, het bedrijfsleven, de horeca en de ondernemers van de winkelstraat. 
Onze insteek is dat we het sámen moeten gaan doen om van Bladel het bruisende 
middelpunt van de Kempen te maken.”

Openheid
De openheid van het nieuwe gebouw biedt straks heel veel kansen. Ruud Verheijen, 
secretaris: “Laat ons voorop stellen dat we niet alle antwoorden hebben op vragen wat 
er in de toekomst te beleven zal zijn in het nieuwe gemeenschapshuis. Het initiatief 
leggen we zoveel mogelijk bij de bezoekers en gebruikers. We faciliteren, stimuleren 
en ondersteunen onderlinge samenwerking.  Dat gaat verder dan de huidige gebrui-
kers, er komen in het nieuwe gemeenschapshuis nieuwe gebruikers, de bibliotheek en 
TIP (Toeristisch Informatie Punt) wat nieuwe kansen biedt. Ook voor het bedrijfsleven 
zien we diverse mogelijkheden in samenwerking met gebruikers en omgeving.”

Gastvrijheid
Het nieuwe gemeenschapshuis krijgt drie etages en dat vraagt om een andere 
manier van gastvrijheid. Thijs: “Het nieuwe gebouw nodigt uit door de openheid. Dat 
transparante brengen we terug in de organisatie. Is Den Herd nu een meer gesloten 
gebouw en organisatie, straks hebben we een open transparant gebouw waarbij we 
samen werken aan een open en transparante organisatie. Aansluitend bij de wensen 
en eisen van deze tijd. Deze nieuwe organisatie zorgt ervoor dat er voor alle leeftijds-
categorieën en voor alle doelgroepen kansen en mogelijkheden liggen. Dat varieert 
van plezier maken tot serieuze vergaderingen, van brainstormsessies tot creatieve 
workshops, voor kinderen, jeugd, (jong) volwassenen en senioren. Een nieuwe 
gastvrijheid in een nieuw gastvrij gebouw.”

Dynamisch proces
Er liggen nog genoeg uitdagingen. Ruud: “We bepalen nu de richting en hopen dat 
alle gebruikers en inwoners van Bladel met ons de kant op willen waarin we nu sturen: 
de kant van de verbinding, de samenwerking en het versterken van elkaars kracht. 
We kijken vooruit, zover als mogelijk is. We investeren in ‘het merk’ van die nieuwe 
organisatie, waarbij het goede behouden blijft en het nieuwe omarmd wordt. Samen 
met lokale deelnemers zitten we midden in een creatief en dynamische proces om te 
komen tot een organisatie die recht doet aan het nieuwe gebouw.”

www.denherd.nl

Klaar voor 
de toekomst?!

Cultureel Centrum Den Herd • Emmaplein 4, 5531 HM Bladel • Tel.: 0497 381 231  •  www.denherd.nl

KEMPEN - De Bibliotheek zet lokale 
auteurs graag in de schijnwerpers. 
Normaal gesproken biedt ze schrijvers 

een podium in de vestigingen. Nu dit niet 
kan, geniet je ook online van de beste 
verhalen van lokale auteurs. 

Op dinsdagavond 11 mei, om 18.30 uur, 
leest Rob Oostveen uit Eersel online en-
kele verhaaltjes voor uit zijn boek ‘Dieren 
om van te houden’. In het boek staan twin-
tig korte verhalen die allemaal over dieren 
gaan. Van een kikker tot een olifant en van 
een merel tot een kangoeroe. Ze beleven 
gekke en grappige avonturen. Welke ver-
halen Rob voorleest, is nog een verrassing! 
Ook kunnen de kinderen vragen stellen aan 
de schrijver van deze mooie en grappige 
verhaaltjes. De verhalen zijn gericht op kin-
deren van 4 tot en met 8 jaar. 

Aanmelden
Deelnemen is gratis. Je hoeft geen lid te 
zijn van de Bibliotheek. Aanmelden kan 
via de website van de Bibliotheek: www.
bibliotheekdekempen.nl. Het online voor-
lezen vindt plaats via Zoom. Voor dit on-
line platform is in principe geen installatie 
nodig, het werkt via je webbrowser. Bij 
aanmelding ontvang je op de dag zelf een 
aanmeldlink vanuit de Bibliotheek en bijge-
voegd een instructie rondom het gebruik 
van Zoom.

Online genieten van 
mooie voorleesverhalen
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Aarbeientaartjes
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 12 dunne plakjes boerencake
o 6 el lemon curd*
o 300 ml slagroom
o 250 gr mascarpone
o 2 el kristalsuiker
o 400 gr verse aardbeien
o bakringen 8 cm

*Citroen jam

Snijd de cake in 3 gelijke delen. Per
deel haal je hier horizontaal 6 plak-
jes uit. Snijd met de bak-ring 12
cirkels uit de plakjes cake.

Besmeer de ringen aan de
binnenzijde met olie en plak er een
bakpapiertje in. Leg de ringen op 6
bordjes. Besmeer de cakeplakjes dun
met lemon-curd. Leg een plakje cake
in de ringen met de besmeerde kant
naar boven op de bodem. Halveer de
aardbeien en zet ze rondom tegen het
bakpapier, met het snijvlak aan de
buitenzijde en met de punt omhoog.

Leg in het midden ook een aardbei.
De ring is nu ongeveer tot 2/3
gevuld. Klop de slagroom stijf met
de suiker en de mascarpone. Doe de
room in een spuitzak, knip het puntje
eraf en vul de taartjes met de room.

Sluit de bovenkant af met weer een
plakje cake, lemon-curd naar onder
en duw licht aan. Laat ze minimaal
een uur opstijven in de koelkast.
Haal de ringen en het papier van de
taartjes. Smeer met een spatel nog
een dun laagje room op de cake en
decoreer met een halve aardbei.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 6 personen Voorbereiding: 30  min Klaar in:  2½   uur

12 dunne plakjes boerencake

JONG & OUD

Moederdag zonder aardbeien is voor mij 
eigenlijk ondenkbaar, dus toen ik aan het 
brainstormen was welk ik recept ik deze 
week zou plaatsen was mijn keuze snel ge-
maakt. Behalve dat de taartjes er supergaaf 
uitzien zijn ze ook nog eens superlekker. 

Een paar weken geleden heb ik even een 
‘proefbaksel’ gemaakt voor ons gezin en 

het enige punt van kritiek was dat ik er 
te weinig gemaakt had 

Enjoy the day ♥

Mijn recepten zijn een leidraad, 
voel je vrij om ze aan te pas-

sen aan jouw smaak. Vind je 
dit moeilijk, stuur me dan een 

berichtje via ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka
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========================
Van Hees Timmerbedrijf

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

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

Mobiel: 06-51229791

AKTIE! * * INKTPATRONEN * * AKTIE!

4 100% garantie
4 Milieuvriendelijk
4 Goede printkwaliteit
4 Goedkoper dan origineel

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

Nu bij aanschaf van minimaal 
2 WeCare inktpatronen

GRATIS 
1 pakketje 

hoogglans papier 

én 10% korting!

Naast WeCare inktpatronen leveren wij ook alle originele inktpatronen. 
Indien niet op voorraad kunnen wij in veel gevallen dezelfde dag nog leveren!

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Dementie, mogelijkheden 
bij een veranderende werkelijkheid

Omgaan met en door de omgeving

Uitzending: woensdag 19 mei

Soms zit alles tegen. Problemen stape-
len zich op binnen een gezin. Dan lukt 
het niet om op ieder moment voldoen-
de tijd en aandacht aan de kinderen te 
besteden. Buurtgezinnen is er voor deze 
gezinnen. In Nederland is Buurtgezin-
nen al in veel gemeenten actief. Sinds 
kort zijn coördinatoren Sara van Trigt en 
Dianne Mariën voor Buurtgezinnen ac-
tief in de Kempengemeenten.

Een gezin dat wat steun kan gebruiken bij 
de opvoeding van de kinderen (vraaggezin) 
wordt gekoppeld aan een warm en stabiel 
gezin in de buurt (steungezin). Een steun-
gezin wordt voor een langere periode de 
steun en toeverlaat voor een vraaggezin. 
De coördinator kijkt welke gezinnen het 
beste bij elkaar passen, maakt de match 
en begeleidt beide gezinnen maximaal 
twee jaar. Een vraag- en steungezin maken 
samen met de coördinator afspraken welke 
steun er nodig is. Dat kan van alles zijn! 

Meld je aan als steun- of vraaggezin!
Buurtgezinnen is op zoek naar ouders met 
kinderen, grootouders en stellen zonder 

kinderen met opvoedervaring. Wil je op 
vrijwillige basis iets betekenen voor een 
ander gezin, vind je het fi jn om met ver-
schillende culturen en leefstijlen in aan-
raking te komen en ben je tenminste één 
dagdeel per week beschikbaar? Meld je 
dan aan via www.buurtgezinnen.nl. Ook 
vraaggezinnen kunnen zich aanmelden. 
Meer informatie kun je opvragen bij Sara 
van Trigt (06-19190373 of sara@buurtge-
zinnen.nl) of Dianne Mariën (06-83357211 
of dianne@buurtgezinnen.nl).

Buurtgezinnen: opvoeden 
doen we samen!
Sara van Trigt en Dianne Mariën sinds kort actief voor 
Buurtgezinnen in de Kempengemeenten
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Weekkrant PC55
In PC55 lees je over 

mensen en bedrijven die je ként.

Er liggen mooie(re) dagen in ‘t verschiet: de lente 
heeft zijn intrede gedaan en we kunnen ons weer 
voorzichtig gaan verheugen op ‘het gewone 
leven’. Bovendien zijn er met een beetje crea-
tiviteit genoeg leuke en positieve dingen doen, 
ondanks de beperkingen die er nog zijn.

Zo hebben we op het moment dat ik dit schrijf een 
zonnige Koningsdag gehad en bereiden we ons 
voor op een kleinschalige maar gedenkwaardige 
Dodenherdenking. Woensdag mochten bovendien 
de terrassen weer open. Ik had mijn agenda vrijge-
houden tussen 12.00 en 14.00 uur, om onze horeca 
een hart onder de riem te steken - en zelf natuurlijk 
ook de genieten van de lentezon op het terras.

Koningsdag en tompoucen
Ook dit jaar ging de lintjesregen niet aan onze 
gemeente voorbij. Zo hebben we de dag voor 

Koningsdag drie koninklijke onderscheidingen mogen uitreiken: één in Bladel en twee 
in Casteren. Een vierde koninklijke onderscheiden hebben we dit jaar helaas postuum 
uit moeten reiken.

Koningsdag staat in de gemeente in het teken van de inwoners die een lintje heb-
ben gekregen. Normaal nodigen we op Koningsdag degenen die in het verleden een 
koninklijke onderscheiding hebben gekregen uit om naar het gemeentehuis komen. 
Dan drinken we een kopje koffi  e, eten we een taartje en proosten we met een glaasje 
oranjebitter op onze Koning. Dat ging natuurlijk niet, en ook de andere Oranje-acti-
viteiten zaten er niet in dit jaar. Daarom hadden we bedacht om dit jaar tompoucen 
coronaproof naar de mensen te brengen.

Op Koningsdag mocht ik 50 adressen in Bladel langs om tompoucen te brengen. 
Mijn collega’s hadden de eer om ook Hapert, Netersel, Hoogeloon en Casteren te 
bezoeken, want ook daar hebben onze inwoners zich buitengewoon ingezet voor 
onze gemeenschap. Het hele gemeentehuis was op Koningsdag dus vrij, behalve 
de wethouders en de burgemeester. Onze burgemeester reed zijn rondje in zijn Land 
Rover, een echte oldtimer. De wethouders mochten met de elektrische auto’s van 
de gemeente. Zo konden we de uitstoot van de Land Rover compenseren, werd al 
gekscherend gezegd op het gemeentehuis.

Dodenherdenking
Inmiddels hebben we 
Koningsdag en de opening 
van de terrassen achter de 
rug, en gaan we door naar 
de Dodenherdenking op 
4 mei en de dag daarna 
Bevrijdingsdag. Aan de 
Dodenherdenking wilden we 
niet te veel ruchtbaarheid 
geven, om een grote aan-
loop van mensen te voorko-
men. Toch is het te belangrijk 
om aan ons voorbij te laten 
gaan.

Daarom hebben we in bescheiden vorm een Dodenherdenking georganiseerd 
in Hoogeloon en Bladel. Die herdenking stond altijd in het teken van de Tweede 
Wereldoorlog, maar gaat ook steeds meer over slachtoff ers van andere oorlogen en 
confl icten na die tijd. Daarom ben ik blij dat er een aantal veteranen aanwezig zijn bij 
de herdenking. Ook de Amerikaanse ambassade stuurt traditiegetrouw een afvaardi-
ging. Bovendien hebben een aantal Bladelse veteranen op 1 mei drie oorlogsmonu-
menten schoongemaakt, zodat ze er mooi bij staan tijdens Dodenherdenking.

Overigens hebben deze veteranen in Bladel zich sinds kort verenigd in de Kempische 
Veteranenstichting. Ik heb daar destijds het initiatief voor genomen, en een aantal 
enthousiastelingen hebben de oprichting vervolgens opgepakt. Inmiddels zijn er 
zowel actief dienenden als een aantal buiten dienst-militairen bij de stichting actief. 
Het is dus een brede groep veteranen, variërend van ouderen die in Nederlands-Indië 
hebben gediend tot de jongeren die recenter op uitzending zijn geweest.

Mooie dagen
De koninklijke onderscheidingen en Dodenherdenking zijn de kleinere, maar niet 
minder belangrijke, activiteiten voor mij als wethouder. Toch ben ik dankbaar dat ik er 
een rol in mag hebben en krijg ik er net zoveel energie van als van de grote projecten 
waar ik in onze gemeente mee bezig ben. In combinatie met het lenteweer en het 
uitzicht op betere tijden, liggen er mooie dagen in ‘t verschiet!

Met vrolijke groet,

Davy Jansen
Wethouder volksgezondheid, welzijn en sport

Mooie(re) dagen 
in ‘t verschiet

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

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

• Krachtige Bosch performance 
   middenmotor
• Comfortabel automatisch schakelen
• Kiox Display en Navigatie

• Gps anti-diefstal en smartphone-app
• Krachtige hydraulische schijfremmen
• Kwalitatief uitzonderlijk goed 
   afgewerkt.   afgewerkt.

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

vanaf € 3899,-

men. Toch is het te belangrijk 
om aan ons voorbij te laten 

REUSEL - De mei-
maand biedt hopelijk 
weer iets meer vrij-
heid en bezigheid voor 
jong en oud binnen en 
buiten. Maandelijks is 
de wandel-speurtocht 
van 2,5 km door ver-

schillende wijken binnen het dorp een 
onderdeel van het Heemspel. Individu-
eel, gezins- en rolstoelvriendelijk.

Dorpskennis bijspijkeren door opdrachten 
uit te voeren variërend van woordpuzzels, 
vragen en tochten door het dorp. Tevens 
zijn er punten te vergaren in de vorm van 
Gouden Korenaren. Heemkunde Werk-
groep Reusel bestaat 50 jaar en daarom 
trakteert ze elke maand drie prijsjes voor 
de hoogst scorenden. Diegenen die eind 
september het grootste aantal Gouden Ko-
renaren heeft wordt de trotse bezitter van 
de trofee ‘Eén 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 spelfor-
mulier wordt maandelijks afgedrukt in dit 
blad (zie pagina 37) en is ook af te halen bij 
TIP Reusel, Bibliotheek en Hollandershoeve 
in Reusel. Deelname is gratis. Let wel: wel 
of geen pandemie, zonder Heem Kunde 
Nie. Voor meer info: 

www.heemkundereusel.nl

Kijk op pagina 37 
voor het spel

Op zoek naar 
Gouden Korenaren

INFORMATIEF
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Sanitair - Bloempotten - Eetkamertafels en Stoelen 
Geluiddempende Compressoren - Aggregaten - Tuingereedschap

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

Accu Boormachines en Accu Slagboormachines
Luchtslang Haspels - Garagekrikken 4 ton

PARTIJGOEDEREN TE KOOP

Lange Voren 30a - Reusel
Telefoon 06-12298673

GEREEDSCHAPS-

SPECIALIST

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

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

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

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

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

Geen weekblad?

PC55...bijna iedere week op de mat!

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

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

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

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

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

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

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

Want moeilijk haar bestaat niet

lees verder op pagina 3

Postelweg 19 - Bladel  Telefoon 0497-380114  vanderleevastgoed.nl

uw regio makelaar

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

MIELE
STOFZUIGER
BLACK PEARL - 1600 W 

VAN € 219,- 

VOOR € 169,-
VERHAGEN
elektroservice

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

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

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

9-15   JANUARI
OPEN WEEK
SCHRIJF JEGRATIS IN!
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De aftrap van het feestjaar is op 22 januari met een darttoernooi voor iedereen. Doe ook mee!

Informatiemiddag 
veiligheid senioren in Casteren27

Samen sporten, 
samen ontspannen met De Dobbers 

4 Besparen op de 
energierekening en de tuintips van Ad

9

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

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

toernooi in de foyer gespeeld wordt is geen toeval. “Het schijnt dat darters graag dicht-bij een bar spelen”, lacht Erwin.
Toneel
Na het darttoernooi maakt Den Tref zich op voor Carnaval 2017 en dan wordt op 1 en 2 april een productie opgevoerd door toneel-vereniging De Eenakter. 
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Dementie, mogelijkheden 
bij een veranderende werkelijkheid
Regiegroep Dementievriendelijk Eersel presenteert in samenwerking met Kem-
penTV een serie uitzendingen over dementie. In deze reeks komen diverse 
personen aan het woord, onder anderen mensen met dementie, hun familie en 
naasten en professionals. Zij geven praktische informatie en vertellen over hoe 
je om kunt gaan met dementie. De diagnose geeft duidelijkheid over de oorzaak 
van eventuele problemen. Een diagnose betekent niet dat je leven ineens stil 
moet staan. Het is wel belangrijk dat je samen zoekt naar de manier waarop je 
het beste met de veranderingen om kunt gaan en kijkt naar de mogelijkheden. 
Het motto van de serie is dan ook: dementie, mogelijkheden bij een verande-
rende werkelijkheid. 

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.

Op 19 mei kijken we naar afl evering 8: omgaan met en door de omgeving.
...Een dementerende vertelt dat ze duidelijk een geheugenprobleem heeft. Ze wordt 
niet meer beter, er is geen medicijn voor. Ze wordt eenzaam, durft niet meer, is bang, 
ze heeft verdriet. Ze vindt het eng want ze heeft een handicap in haar hoofd...

Deze woorden hakken erin. Hoe handelen we als omgeving? Probeer je in te leven 
in de belevingswereld van de dementerende. Ga mee: samen lachen (ook al vind je 
het niet leuk), geef complimenten voor dingen die goed gaan. Verbeter niet continu, 
spreek niet tegen. Daar wordt de dementerende verdrietig, boos, ongelukkig van. 
Oefen geen druk uit, duw niet in een bepaalde richting. De kans op weerstand is 
groot. Want wat weg is, komt niet terug! Wij als gezonde mensen kunnen ons plooien, 
schikken naar. Een dementerende vaak niet.

Het gaat in deze afl evering over de omgang met bijvoorbeeld vrienden, verenigingen, 
kinderen, enz. Er is nog veel onbegrip, alhoewel er lichtpuntjes zijn. Naast de verhalen 
van reeds bekende personen maken we kennis met Gerrie en Sjeanne. Beide vrijwilli-
gers proberen op hun manier de mantelzorgers Frank en Cees enigszins te ontlasten.
Het doet verdriet om mensen die ze kennen langzaam te zien afdwalen, maar alles 
wat aan betere tijden herinnert, werkt vertroostend. En hoe is dat bij de kinderen, wat 
weten zij ervan en hoe gaan zij ermee om? Maria vertelt hoe zij dit vroeger deed. Wij 
maken kennis met een meisje van 17 (Sabine) en een jongen van 11 (Bas), beiden 
‘ervaringsdeskundigen’ omdat hun opa en oma dementie hebben. Dementie (b)lijkt 
voor sommigen een enge ziekte.

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

De uitzendingen zijn steeds om de veertien dagen. 

Dementie, mogelijkheden 

IN DE KEMPEN

De plaatselijke horeca van onze ge-
meente mag dit jaar wederom hun ter-
ras uitbreiden op gemeentegrond. Deze 
tijdelijke terrassen mogen tot 1 novem-
ber 2021 blijven staan. Er verandert niets 
ten opzichte van vorig jaar. Uiteraard 
moeten de op dat moment geldende re-
gels, zoals de anderhalve meter afstand, 
strikt nageleefd worden.

Horecaondernemingen die vorig jaar al 
goedkeuring hebben gekregen voor een 
groter terras kunnen gewoon aan de slag. 
Alleen als er iets wijzigt of als de onderne-
mer nog geen akkoord had, dan moet deze 
vooraf een plan voor het groter terras voor-
leggen aan de gemeente.

De gemeente heft daarnaast geen reclame-
belasting, geen precariobelasting en heft 
door verlaging van de WOZ-waarde van de 
horecapanden een lagere Onroerend Zaak 
Belasting (OZB). Op deze manier proberen 
we de lokale (horeca) ondernemers zoveel 
mogelijk tegemoet te komen nu ze zo hard 
worden getroff en door deze pandemie.

Door de uitbreiding van de terrassen wor-
den de wekelijkse standplaatsen op de 
Markt in Eersel tijdelijk verplaatst naar het 
Hint.

Meer ruimte 
voor terras

Bij de bestrij-
ding van de ei-
kenprocessie-
rups proberen 
we de natuur 
zoveel moge-
lijk het werk te 

laten doen. Daarom hebben we op di-
verse plekken nestkasten opgehangen. 
Kleine kastjes voor koolmezen en pim-
pelmezen, grote kasten voor spreeu-
wen. 

Afgelopen jaar was 80% van deze kasten al 
in gebruik genomen! In de loop van dit jaar 
gaan we nog eens 200 kasten ophangen, 
voor mezen, spreeuwen en vleermuizen. 
En natuurlijk niet te vergeten de 500 nest-
kasten die we gratis onder onze inwoners 
uitdelen. Meer weten over onze strijd tegen 
de eikenprocessierups kijk dan eens op 

eersel.nl/eikenprocessierups

Natuurlijke vijanden 
eikenprocessierups
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Online bestellen kan op de volgende manier

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

Wij willen ons graag even voorstellen 

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

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

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

Verder hebben wij een ruim assortiment salades uit eigen keuken, zoals vleessalade, bouillon-
salade, kipkerrie-salade, krabsalade, ham-prei-salade, tonijnsalade, pikante vleessalade, eier-
salade, eitje-preitjesalade, zalmsalade, fi let americain en onze bekende huzarensalade.

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

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

Heerlijk barbecueën
Profi teer van onze speciale actie!

Wij bedanken iedereen voor het vertrouwen en 
de enthousiaste reacties en bestellingen na de door 
ons geplaatste advertentie in de krant, 4 weken geleden.

Daarom is er in week 19 
(van 10 t/m 15 mei) weer een actie!

Bij elke bestelling van minimaal € 35,00 
ontvangt u gratis 5 roomschijven.

-  Deze actie is alleen geldig voor bestellingen die wij tussen 
  10 t/m 15 mei bezorgen
-  Wij bezorgen alleen voor minimaal € 35,00 aan boodschappen in de 
  woonplaatsen: Casteren, Duizel, Hapert, Hoogeloon en Vessem.
- Wij bezorgen drie keer per week. Op maandag en woensdag tussen 
  16.00-18.00 en op zaterdag tussen 15.00-17.00

Bestellen kan eenvoudig via www.debbqspecialist.nl of bel naar 0497-571549

Bestellen kan tot daags voor de bezorgdag (de boodschappen die woensdag 
bezorgd worden, kunnen uiterlijk tot en met dinsdag besteld worden.

Bestellingen afhalen kan natuurlijk ook. 
Dit kan van maandag t/m vrijdag tussen 08.00-18.00 en 
op zaterdag tussen 07.30-16.00 uur in onze winkel aan 
Hof 47 in Bergeijk.

Keurslagerij Hoppenbrouwers - Hof 47 - Bergeijk

www.debbqspecialist.nl • info@debbqspecialist.nl • telefoonnummer 0497-571549
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Kent u iemand die 
een lintje verdient?
Bij gelegenheid van Koningsdag werden 
dit jaar in de gemeente Bladel vier 
onderscheidingen toegekend. Kent u ook 
een vrijwilliger die een lintje verdient? U 
heeft de mogelijkheid om iemand voor 
een Koninklijke Onderscheiding voor te 
dragen.

Voor de Orde van Oranje-Nassau komen mensen in 
aanmerking met (langdurige) bijzondere verdiensten 
voor de samenleving. Denk aan de vele vrijwilligers 
die actief zijn op sociaal-maatschappelijk gebied. Niet 
alleen bestuurders komen in aanmerking, maar ook 
mensen die door hun inzet verenigingen draaiend 
houden. Een Koninklijke onderscheiding kan worden 
toegekend bij Algemene Gelegenheid (Koningsdag) 
of bij een bijzondere persoonlijke gelegenheid 
(bijvoorbeeld een jubileum).

Koningsdag 2022
Koningsdag 2022 lijkt misschien ver weg, maar de 
voorbereidingen voor het toekennen van Koninklijke 
onderscheidingen bij die gelegenheid beginnen 
binnenkort weer. Als u vindt dat iemand in uw 
omgeving in aanmerking komt voor een Koninklijke 
onderscheiding, kunt u een aanvraag indienen bij de 
burgemeester. Om een Koninklijke onderscheiding te 
verkrijgen zijn verdiensten voor de gemeenschap 
(maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of 
sportief terrein) belangrijk. Verenigingen, instellingen 
en maatschappelijke organisaties spelen daarom een 
belangrijke rol bij het indienen van aanvragen.

Hoe draagt u iemand voor?
Een aanvraagformulier voor een Koninklijke 
onderscheiding kunt u downloaden via de 
gemeentelijke website www.bladel.nl, opvragen bij 
het bestuurssecretariaat (telefoon 088 – 497 0555) of 
via www.lintjes.nl. Bij de aanvraag moet uitgebreid 
vermeld worden waarom de betreffende persoon 
wordt voorgedragen. Een nauwkeurige omschrijving 
van de verdiensten en de tijd die hieraan besteed 
wordt is erg belangrijk. Daarnaast dient dit te worden 
ondersteund door de betreffende organisatie. Het is 
belangrijk dat u de volledige persoonsgegevens en 
uw relatie tot de betrokkene hierbij vermeldt. Het 
invullen van een voorstelformulier vergt tijd en de 
nodige inspanning. Het indienen van een aanvraag 
betekent niet automatisch dat de onderscheiding ook 
wordt toegekend. De burgemeester beoordeelt de 
aanvraag zorgvuldig en stuurt deze met zijn advies 
naar de Commissaris van de Koning. Daar wordt de 
aanvraag bekeken en doorgestuurd naar het Kapittel 
van de Civiele Orden. Deze commissie brengt 
uiteindelijk advies uit aan de Koning.

Termijnen waarmee u rekening moet houden
De aanvragen moeten tijdig in ‘Den Haag’ 
afgehandeld worden. Een lange periode van 
voorbereiding en behandeling is nodig. Dit betekent 
dat:
•  u de aanvraag voor Koningsdag 2022 vóór 1 juli 

2021 moet inleveren bij de gemeente;
•  de aanvraag voor een bijzondere persoonlijke 

gelegenheid uiterlijk zes maanden vóór de datum 
van uitreiking binnen moet zijn bij de gemeente.

Informatie
Voor meer informatie over het aanvragen van een 
Koninklijke onderscheiding kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat van de gemeente Bladel. 
Daarnaast kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.lintjes.nl en www.kanselarij.nl. 

Let op! Oplichters actief!
De gemeente Bladel krijgt van inwoners en 
ondernemers signalen dat zij worden benaderd door 
een bedrijf dat, ten onrechte, beweert namens de 
gemeente Bladel advertenties te werven voor het 
gemeentemagazine. Ook vragen deze bedrijven hoge 
prijzen voor een vermelding in de adressenindex 
(achterin het magazine). 

De officiële gemeentegids wordt verzorgd en 
uitgegeven door Akse Media. Zij zijn momenteel nog 
niet begonnen met het werven van advertenties voor de 
gemeentegids. Bovendien is voor ondernemers en 
verenigingen uit de gemeente Bladel een vermelding in 
de adressenindex gratis. Mocht u worden benaderd, 
vraag dan om identificatie en neem contact op met de 
gemeente Bladel of Akse Media.

Terugblik Koninklijke onderscheidingen

Terugblik naar de uitreiking van de Koninklijke onderscheidingen op maandag 26 april. Nogmaals gefeliciteerd! 
Foto’s: Imca van de Weem.

Rectificatie
In de PC55 van vorige week staat dat Jeroen Steger uit 
Hapert zijn Koninklijke onderscheiding postuum 
gekregen heeft. Dit klopt niet. 

Meneer Steger is overleden voordat hij op de hoogte 
was van zijn onderscheiding, maar de benoeming 
door de Kroon was vóór zijn overlijden. Hierdoor was 
deze onderscheiding niet postuum, maar was dit een 
normale benoeming.



17 7 mei 2021

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

SMS

15
21

BEPERK DE KANS OP
EEN NATUURBRAND!
WWW.BRANDWEER.NL/NATUURBRAND

Gooi afval in de daarvoor 
bestemde bakken. Smeulend 

zwerfafval en glas is regelmatig 
een oorzaak van natuurbrand. 

De 112-meldkamer maakt gebruik van 
sms-verificatie. Houd je mobiele telefoon 

dus bij de hand. Oriënteer je in andere 
gevallen met behulp van de aanwezige 

aanduidingen van fietsrouteknooppunten 
of ANWB-paddenstoelen. 

Blijf kalm, bel 112 en geef de locatie van de 
natuurbrand door. Probeer een grote brand niet zelf te 
blussen. Verlaat de plek in de richting van de openbare 
weg of de bebouwde kom. Loop niet voor de brand uit, 

blijf uit de rook en loop altijd haaks op de rookwolk.  

Vuur maken en barbecueën mag alleen 
op speciale picknick- en vuurplaatsen. 
Houd altijd blusmiddelen als een tuinslang, 
emmer water of brandblusser bij de hand 
voor een beginnende brand.

Maak foto's of een filmpje van de situatie. 
Onthoud de locatie en eventueel persoons-
kenmerken of kenteken zodat je dit door kunt 
geven aan 112-meldkamer en hulpdiensten.   

Parkeer nooit op bospaden en 
zorg voor een vrije doorgang. 

Hoe bepaal ik mijn locatie?

Wat moet ik doen 
bij een natuurbrand?

Extra alertheid 
natuurbranden
Het is al een langere tijd droog in onze regio en dat 
betekent dat het risico op natuurbranden hoog is. De 
brandweer is daarom extra alert op het ontstaan van 
brand in natuurgebieden. Ook in tijden van droogte 
blijven bezoekers uiteraard welkom om een bezoek te 
brengen aan de natuur. De brandweer vraagt wel om 
extra alert te zijn en verdachte zaken te melden. 

Waar moet ik op letten als het erg droog is in de 
natuur? 
•  In natuurgebieden mag u geen open vuur stoken. Ook 

vuurkorven, fakkels, wensballonnen en vuurwerk zijn 
niet toegestaan, net als in de natuur koken met open 
vuur op vaste brandstoffen, zoals hout of houtskool/
briketten.

•  Ga ervan uit dat de eventueel verleende ontheffing 
voor stookverboden niet meer geldig is; zie de 
voorwaarden van de ontheffing of neem hierover 
contact op met de verlenende instantie (gemeente of 
provincie).

•  Wees alert op verdachte situaties en meld die bij de 
terreineigenaar of een hulpdienst. Help mee door 
foto’s of filmpjes te maken en onthoud de locatie, 
persoonskenmerken en bijvoorbeeld een kenteken als 
u een situatie niet vertrouwt.

•  Hou op uw verblijfplaats altijd blusmiddelen bij de 
hand, bijvoorbeeld een blusdeken, tuinslang, 
brandblusser of desnoods een emmer water.

•  Denk eraan dat u niet overal in de natuur goed bereik 
hebt met uw mobiele telefoon.

•  Veroorzaak niet per ongeluk een natuurbrand: gooi 
daarom sigaretten en glas altijd in een prullenbak of 
neem het mee. Denk ook aan kolen van de barbecue 
of opgehoopt tuinafval (broei), en parkeer uw auto 
(met hete katalysator) niet in hoog en droog gras.

•  Neem eventueel een topografische kaart/GPS/
wandelapp mee als u op stap gaat.

Wat kunt u doen als er een natuurbrand is?
•  Wacht hulp niet af. Vlucht zo snel en ver mogelijk 

weg van de brand, indien mogelijk naar de openbare 
weg.

•  Loop niet voor de brand uit of in de richting waarin 
de brand zich verspreidt, maar haaks op de brand. 
Daarmee is de kans kleiner dat de brand u inhaalt.

•  Help andere mensen en kinderen om op een veilige 
plek te komen.

•  Bel 112 om de locatie van de brand zo precies 
mogelijk door te geven. Weet u zelf de exacte locatie 
niet? Geen probleem! Met uw hulp en toestemming 
kan de meldkamer zien waar u bent. Daarvoor 
gebruiken ze de ‘locatie’ van uw smartphone.

Zend uw mooiste foto van de gemeente Bladel in!
In januari 2022 verschijnt de gemeentegids voor 
2022, die het bedrijf Akse Media uitgeeft in 
samenwerking met de gemeente Bladel. Ook dit jaar 
willen we de gids samen met u maken. Daarom wordt 
er wederom een fotowedstrijd georganiseerd, waarbij 
u uw mooiste foto’s die in de gemeente Bladel zijn 
gemaakt kunt opsturen. Van alle ingezonden foto’s 
maken we een selectie die we in de gids zullen 
plaatsen. De foto’s mogen uiteenlopende 
onderwerpen hebben (denk hierbij aan natuur, 
cultuur, dorpsgezichten, inwoners…), zolang ze maar 
gemaakt zijn in gemeente Bladel.

U kunt uw foto’s tot en met zondag 29 augustus 
sturen naar voorlichting@bladel.nl onder vermelding 
van uw naam en adresgegevens. De winnende foto 
krijgt een beloning en zijn of haar foto wordt op de 
voorpagina van de gids geplaatst. Vorig jaar is de 
wedstrijd gewonnen door Suzan Bastings, met haar 
prachtige foto van een eekhoorn. Deze foto is 
gemaakt in Hapert.

Om het voor iedereen helder en leuk te houden, 
hebben we een aantal spelregels:

•  We ontvangen graag foto’s die in de gemeente 
Bladel zijn gemaakt en volgens u de gemeente in 
beeld brengen. Geef in de mail en/of in de 
bestandsnamen aan waar de foto’s zijn gemaakt. 

•  De foto’s moeten aangeleverd worden in JPEG/
JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 
dpi of minimaal 1 Mb.  

•  Door deelname aan de fotowedstrijd geeft de maker 
de gemeente Bladel het recht om de aangeleverde 
foto’s vrij te gebruiken in andere interne en externe 
communicatie-uitingen. 

•  Indien er personen herkenbaar op de foto staan, 
garandeert de maker dat de geportretteerde 
perso(o)n(en) toestemming voor de foto en 
deelneming van de actie hebben gegeven.

•  De inzender vrijwaart gemeente Bladel van 
aanspraken tot schadevergoeding, dan wel redelijke 
(gebruik)vergoeding vanwege inbreuk op het 
portretrecht.

De winnende foto wordt september 2021 bekend 
gemaakt. Hij of zij krijgt hier persoonlijk bericht over.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met team 
communicatie via voorlichting@bladel.nl of via 
telefoonnummer 0497-361636. 

Suzan Bastings is de winnaar van de fotowedstrijd 
2020. Haar foto staat op de voorkant van het 
gemeentemagazine en hangt op het gemeentehuis!
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Plan-MER voor de 
regionale energiestrategie 
(RES) ter inzage van 3 mei 
2021 t/m 14 juni 2021
In het nationale Klimaatakkoord is afgesproken dat 
Nederland de uitstoot van broeikasgassen met 
49% terugbrengt in 2030 en met 95% in 2050 ten 
opzichte van 1990. Om invulling te geven aan 
deze doelstelling wordt in alle 30 regio’s een 
regionale energiestrategie (RES) opgesteld. Zo ook 
door de provincie, waterschappen en 21 
regiogemeenten in onze Metropoolregio 
Eindhoven (MRE).

Om de doelstelling te halen in onze regio is onder 
andere grootschalige opwekking van 2 TWh 
hernieuwbare energie nodig. Om te bepalen hoe 
en waar die opwekking plaats kan vinden, is een 
milieueffectrapportage (plan-MER) opgesteld. In 
deze rapportage worden de milieugevolgen van 
diverse scenario’s systematisch, transparant en 
objectief in beeld gebracht. In de plan-MER zelf 
wordt geen keuze gemaakt voor een 
voorkeursscenario. De resultaten uit deze 
rapportage worden uiteindelijk wel gebruikt om in 
de RES een keuze te maken voor het 
voorkeursscenario. 

In de Kempen is dit traject om keuzes te maken 
voor grootschalige opwekking al doorlopen, met 
als resultaat dat de vijf gemeenten in 2020 al 
beleid hebben opgesteld voor grootschalige 
opwekking. Door de gemeenteraad van Bladel is 
besloten dat behalve windpark De Pals geen 
nieuwe grootschalige projecten worden 
gerealiseerd tot en met 2025. Dit wordt ook in de 
RES opgenomen. De plan-MER van de RES heeft 
geen invloed op dit besluit. 

U kunt het plan-MER gedurende de 
inspraakperiode van 3 mei 2021 t/m 14 juni 2021 
raadplegen via de website van de provincie Noord-
Brabant: 
www.brabant.nl/terinzage. Het plan-MER kan in 
deze periode ook worden ingezien bij het 
Dienstenplein van het provinciehuis, Brabantlaan 1 
te ’s-Hertogenbosch. 

Wilt u meer weten over de RES? Kijk dan op 
www.energieregiomre.nl. 

Wilt u meer weten over het gemeentelijke 
klimaatbeleid? Kijk dan op www.bladel.nl/klimaat

Informatiebijeenkomsten
In mei worden drie digitale 
informatiebijeenkomsten georganiseerd op 17, 18 
en 19 mei waar informatie wordt gegeven over de 
MER-procedure. 
Aanmelden voor deze bijeenkomsten kan via: 
www.energieregiomre.nl/agenda. 

Dagelijks Bestuur en projectorganisatie KBP: 1e rij Remco Bosma, Mathijs Kuijken, Léon Kox en Frank Rombouts. 
2e rij Hans Loos, Guus Stappaerts en Eric Sprangers

KBP verhuist op Kempisch Bedrijvenpark
Na ruim tien jaar verdwijnt binnenkort het houten 
infocentrum op het Kempisch Bedrijvenpark. In mei 
verhuist het KBP naar het nieuwe Facilitypoint. Het 
houten gebouwtje gaat elders dienst doen als 
directiekeet. Voor het bestuur van het Kempisch 
Bedrijvenpark (KBP) een mooi moment om afscheid te 
nemen van de “bouwkeet” en terug te blikken op de 
afgelopen jaren. 

Het houten infocentrum is gebouwd bij de start van de 
aanlegwerkzaamheden, met name voor het toezicht en 
als informatiepunt voor geïnteresseerden. Na de aanleg 
heeft het houten gebouw nog een aantal jaar dienst 
gedaan als kantoorruimte voor de projectorganisatie van 
het KBP. Het Kempisch Bedrijvenpark is ontwikkeld voor 
de huisvesting van grote bedrijven uit de Kempen. Het is 
een samenwerking van gemeente Bladel, Bergeijk, Eersel 
en Reusel-De Mierden. 

In 2010 werd gestart met de aanleg van de wegen en 
het bouwrijp maken van het 175 hectare grote 
Kempisch Bedrijvenpark. Wethouder Mathijs Kuijken van 
gemeente Bergeijk heeft als langstzittend bestuurslid van 
KBP de start van de werkzaamheden meegemaakt. 
“Daarna is het hard gegaan. Binnen één jaar werd het 
terrein bouwrijp opgeleverd en is in samenwerking met 
de provincie ook de nieuwe afslag van de A67 
gerealiseerd en de Provincialeweg N284 geopend. In 
september 2011 opende het eerste bedrijf Squall 
International ook haar deuren op het nieuwe 
bedrijvenpark. De afgelopen jaren hebben we als 
bestuur de uitgifte nauw kunnen volgen. Kort na de 
opening hadden we een vliegende start met grote 
contracten voor Diffutherm, de logistieke bedrijven en 
VDL. Tijdens de economische crisis viel dat terug, maar 
uiteindelijk heeft dit zich goed herpakt. We hebben nu 
circa 65% van de 69 hectare verkocht, voornamelijk aan 
Kempische bedrijven. Ik ben erg tevreden over hoe het 
project zich heeft gevormd.” 

Frank Rombouts, wethouder in Reusel-De Mierden, is 
sinds 2018 lid van het Dagelijks Bestuur van KBP. “Als 
wethouder Economie ben ik trots op het KBP. Hierdoor 
kunnen we onze Kempische Bedrijven laten groeien in 

eigen regio. Dat is belangrijk voor de werkgelegenheid, 
maar ook om knelpuntbedrijven in onze gemeenten een 
alternatief te kunnen bieden. De combinatie van 
maakbedrijven, logistiek en groothandelsbedrijven op 
KBP geeft een goede afspiegeling van de Kempische 
economie. Uit iedere gemeente zijn bedrijven naar het 
KBP verhuisd, vanwege groei of om ruimte te bieden aan 
woningbouw. 
We hebben als Kempengemeenten ook afgesproken dat 
we de bestaande terreinen up-to-date houden en daar 
projecten voor oppakken. Daarnaast gaan we ook op 
zoek naar nieuwe locaties voor aanbod van grote en 
kleine kavels in de Kempen.” 

“De economie in de Kempen floreert al jaren. We staan 
hoog in de ranglijsten van economische toplocaties en 
om dat vast te houden is een Kempisch Bedrijvenpark 
van groot belang”, aldus wethouder Léon Kox van 
gemeente Eersel. “We hebben in de Kempen parels van 
bedrijven, die een belangrijke bijdrage leveren aan 
Brainport en aan de maakindustrie, bijvoorbeeld als 
toeleverancier. Maar het valt mij ook op dat veel 
Kempische bedrijven zelf eindproducten ontwikkelen en 
produceren, die de hele wereld over gaan. Deze 
bedrijven doen veelal zaken met andere Kempische 
bedrijven, waardoor een ecosysteem is ontstaan van 
groei en economische ontwikkeling met hele bijzondere 
toepassingen.” 

Burgemeester Remco Bosma van gemeente Bladel is 
sinds januari 2019 voorzitter van het bestuur van het 
Kempisch Bedrijvenpark. “Ik trof een goed geoliede 
organisatie aan, die financieel gezond is en vasthoudt 
aan haar doelstellingen. De verhoudingen in het bestuur 
zijn goed, voor mij is de Gemeenschappelijke Regeling 
KBP een voorbeeld van Kempische samenwerking. Ik kijk 
als voorzitter tevreden terug op de afgelopen jaren, 
waarin veel is bereikt. Ook de toekomst ziet er goed uit, 
met vele opties en reserveringen. De coronacrisis heeft in 
2020 tot wat uitstel geleid, maar op dit moment zijn 
nagenoeg alle kavels bezet. Met de oplevering van het 
facilitypoint komt er ook een mooie horecavoorziening 
voor de werknemers op het terrein. We verwachten in 
2024 een mooi gevuld terrein op te leveren.”

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

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

te nemen, zodat zoveel mogelijk mensen er gebruik van 
kunnen maken.

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

Jumbo, Bakkerij van Heeswijk, 
    Dierenspeciaalzaak Wit-Zwart, De Chocolage, Oktober 

zorgvestiging Floriaan, 
   Oktober appartementen Kempenland
• Casteren: Dierenwinkel Teurlings-De Mulder
•  Hapert: Jumbo, DA Drogisterij, Bakker Wieland 

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

Boerenbond
•  Netersel: Van Hoof fietsen
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Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

E-mail: info@bladel.nl
Website: www.bladel.nl

 @gemeente_Bladel
www.facebook.com/gemeenteBladel

 @gemeentebladel

Calamiteitenlijn (24 uur):
Tel.: 0497-361444

Voor het melden van gevaarlijke 
situaties, zoals bv. een gat in de weg.

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

Maandag 9.00 - 19.00 uur
Dinsdag 9.00 - 12.00 uur
Woensdag 9.00 - 19.00 uur
Donderdag 9.00 - 12.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Voor het maken van een afspraak 
met de burgemeester of een van de 

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 0497 - 361438 / 361439

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

1. Oprichten van appartementen, het Laar/Beukenbos Bladel week 37-2020 t/m week 40 2021 Borrenbergs Bouwbedrijf B.V. Luyksgestel
    Het laar is niet toegankelijk vanuit richting Bleijenhoek
2. Herinrichting Kranenberg  Casteren week 08-2021 t/m week 39-2021 J. van Uijthoven & Zn. B.V. Hapert
3. 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

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.

Ontwerpbesluit hogere 
grenswaarde wet geluidhinder

Bladel
•      hoek Helleneind - Kamille, ontheffing hogere 

grenswaarde wet geluidhinder.

Melding wijziging drank- en 
horecavergunning

Hapert
•      Schouwberg 7, wijzigen van de leidinggevenden.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Rootven 29, gewijzigd uitvoeren van een eerder 

verleende vergunning (BLA-2020-1371) voor het 
kappen van drie bomen t.b.v. het realiseren van 
inritten;

•      Rootven 29, gewijzigd uitvoeren van een eerder 
verleende vergunning (BLA-2020-1371) voor het 
bouwen van een bedrijfspand, het aanleggen van 
twee inritten en het kappen van twee bomen;

•      Wilhelminalaan 100, bouwen van een 
overkapping.

Hapert
•      Orion 18, bouwen van een garage met carport.

Omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit verleend

Bladel
•      Helleneind 28C en Kamille 1, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het bouwen van een 
twee-onder-één-kapwoning en het aanleggen van 
2 inritten, datum besluit: 16-04-2021.

Verleende omgevingsvergunning

Casteren
•      Zanddries 5, bouwen van een woning, plaatsen 

van een tijdelijke woonunit en aanleggen van een 
inrit, datum besluit: 22-04-2021.

Hapert
•      Lemel 22, verbreden van 2 inritten, datum besluit: 

21-04-2021.

Hoogeloon
•      Hoofdstraat 24, wijzigen van de voorgevel van een 

woning, datum besluit: 22-04-2021.

Overige locaties
•      tussen de weg Schipstaarten en de Groote Beerze, 

verleggen van de BZ35 (watergang/sloot) ten 
behoeve van de herinrichting beekdal Groote 
Beerze (traject 1), datum besluit: 21-04-2021.

Verleende vergunning apv/
bijzondere wetten

Bladel
•      Bleijenhoek 29, plaatsen van tijdelijke bouwhekken 

van 28 april tot 27 juni 2021 ten behoeve van 
sloopwerkzaamheden, datum besluit: 21-04-2021. 

Ontwerp Bestemmingsplan 
“Heuvelseweg 14 Hoogeloon” 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
“Heuvelseweg 14 Hoogeloon” ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de 
ontwikkeling van drie vrijstaande woningen aan de 
Heuvelseweg 14 te Hoogeloon. Het bestaat uit een 
toelichting, planregels en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 7 mei 2021 tot en met 17 juni 2021 
ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook 
inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen  
of www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het ontwerp 
bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke 
reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van 
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. 
In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op 
welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking 
heeft. Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het KCC of met de heer B. Hurkens van 
de afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-
361636). Van de mondelinge zienswijze wordt een 
verslag gemaakt.

Verkeersbesluit tijdelijke 
onttrekking onderdoorgang 
in De Posthof te Bladel aan de 
openbaarheid

De onderdoorgang in De Posthof te Bladel wordt 
tijdelijk aan de openbaarheid onttrokken. De tijdelijke 
intrekking zal tot 1 april 2022 duren.
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Voor alles aan en rondom uw huis kunt u bij ons terecht. We geven deskundig
advies en leveren maatwerk producten uit onze eigen werkplaats. Daarnaast
zorgen we voor vakkundige montage. Zo nemen we u alle zorg uit handen!

De verbouwing bij de familie Robben 
in Haghorst is nog niet helemaal klaar 
maar het kantoor is inmiddels in gebruik. 
De Houtwinkel maakte een sfeervolle, 
praktische en in het oog springende 
kastenwand. De bureaubladen zijn van 
hetzelfde eikenhout gemaakt en maken 
van het kantoor een warme werkplek.

Verduurzamen
Onlangs verhuisde het gezin Robben van 
Hilvarenbeek naar Haghorst. Jolanda 
Robben vertelt: “We hebben jaren met 
heel veel plezier in Hilvarenbeek gewoond. 
Een jaar of tien geleden zijn we met ons 
bedrijf Robben Groene Energie b.v. 
begonnen. We zijn gespecialiseerd in 
duurzaamheid en installeren onder andere 
aardwarmtepompen, zonnepanelen en 
andere oplossingen die helpen bij het 
verduurzamen van bestaande en nieuwe 
woningen.”

Natuurlijke uitstraling
De familie Robben stond voor een grote 
verbouwing, nadat ze het ouderlijk huis 
van Alex kochten. Jolanda: “We hadden wel 
ideeën over wat we ongeveer wilden maar 
we bleven stoeien met de uitwerking ervan. 
Via een krantenartikel kwamen we terecht 
bij De Houtwinkel. Wij houden van de 
natuur en dat wilden we terug laten komen 
in ons huis en kantoor. We hebben nogal 
wat papierwerk en kantoorartikelen en dat 
wilden we netjes weggewerkt hebben. Er 
moest dus kastruimte komen. Stijn van De 
Houtwinkel is bij ons geweest en toen hij in 
de kantine zat, had hij meteen een beeld 
van hoe het kantoor er uit moest komen 
zien. Met veel eikenhout omdat dat de 
meest natuurlijke uitstraling heeft.”

Country-feel
Zowel vader als dochter Michelle rijden 
paard; Alex met aanspanning en Michelle 

dressuur. Michelle: “Ik heb in mijn jeugd al 
veel paardgereden, rond mijn achttiende 
ben ik een poosje gestopt maar het begon 
toch weer te kriebelen. Onlangs heb ik 
een zadelmak paard gekocht dat ik alle 
kneepjes van de dressuur nog moet leren. 
Elke week heb ik les en omdat we hier een 
bak hebben, kan ik elke dag oefenen. Zelfs 
als het slecht weer is want dan mag ik bij 
de buren in de binnenbak. Voor mij is het 
ideaal om zo dicht bij mijn hobby te werken.” 
De paarden zette Stijn aan het denken over 
de uitstraling van het kantoor. Jolanda: 
“Hij stelde voor om modern te combineren 
met een country-feel. Ook dat past goed 
bij de keuze van het rustieke eikenhout. 
De noesten en droogscheurtjes van het 
hout zijn zwart opgestopt en dat maakt dat 
het een stoere look heeft gekregen. De 
kantoorruimte is niet al te groot en dus is 
alles precies op maat gemaakt. Het was 
leuk om te zien hoe alles werd uitgemeten 
met potten en planten die zich al in de 

ruimte bevonden, om een goed beeld van 
de indeling te krijgen.”

Zonen
Ook de zonen Kevin en Nicky hebben 
het prima naar de zin in Haghorst. Kevin 
studeert werktuigbouwkunde aan de Avans 
Hogelschool in Breda. Op zaterdag werkt 
hij in het familiebedrijf en lost de storingen 
bij klanten op. In zijn vrije tijd klust hij aan 
de pas gekochte bus, die camper moet 
worden. “Ik ga na de zomer voor tenminste 
een half jaar naar het buitenland – Zuid 
Frankrijk – voor mijn minor. Mocht ik moeite 
hebben om woonruimte te vinden, dan kan 
ik in mijn camper overnachten.” Als er nog 
vrije tijd over is, neemt hij zijn vrienden 
mee naar het kanaal, dat naast het huis 
ligt, om te kajakken. Nicky werkt fulltime in 
het bedrijf en besteedt het meeste van zijn 
vrije tijd aan zijn hond Rico, de bull-mast-
weiler en zijn motor waarmee hij lekker in 
de bossen kan crossen. 

Kastenwand
Iedereen heeft het dus prima naar zijn 
zin op de nieuwe stek en ook op kantoor 
voelt iedereen zich thuis. “De combinatie 
van groen en hout en het gebruik van 
zoveel mogelijk natuurlijke materialen zorgt 
voor een ontspannen sfeer op kantoor. 
We vinden het belangrijk dat het warmte 
uitstraalt en dat het onze liefde voor de 
natuur laat zien. Niet alleen voor onszelf – 
we brengen veel tijd door op kantoor – maar 
ook voor onze klanten want ons kantoor 
is tevens ontvangstruimte. Ook aan onze 
gezondheid is gedacht door het gebruik 
van sta-zit-bureaus met geslepen hoeken 
en kanten zodat we ons niet kunnen stoten 
aan de kantoormeubelen. De ruimte is 
optimaal benut met kasten op maat, heel 
veel opbergmogelijkheden en slimme 
oplossingen voor ons archiefsysteem. 
We zijn heel blij met de uitschuifbare 
schrijfplateau van de kast. Het is mooi dat 
al onze wensen zijn gerealiseerd.”

Een natuurlijke en Een natuurlijke en 
ontspannen sfeer opontspannen sfeer op

FAMILIE ROBBEN UIT HAGHORST IS BLIJ MET

DE EIKEN KANTOORINRICHTING VAN DE HOUTWINKEL

‘‘Wij houden van 
de natuur en dat 
wilden we terug 
laten komen in ons 
huis en kantoor.

‘‘Wij houden van 
de natuur en dat 
wilden we terug 
laten komen in ons 
huis en kantoor.’’

Uitschuifbaar
schrijfplateau

Alex en Jolanda

Nicky

Kevin

Michelle

KANTOORKANTOORKANTOOR
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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

Onze duimen gaan omhoog voor Moniek Louwers en 
Monique Verhees van Oranje Comité Netersel. Na vele 
jare trouwe dienst hebben zij besloten om na Konings-
dag 2021 hun bestuurlijke rol te beëindigen. Wij dan-
ken jullie voor jullie inzet!

Namens het bestuur van Oranje Comité Netersel

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

Onze duim gaat omhoog voor de vrijwillig(st)ers van de 
burenhulp Netersel voor het verzorgen van onze poes 
Nikky tijdens de opname van Joyce in ziekenhuis/reva-
lidatiecentrum. Daar waren we fi jn meegeholpen!

Herman en Joyce Hulsmann

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

Mijn duim gaat omhoog voor de groep bollenplanters die op meerdere plekken in de ge-
meente Reusel-de Mierden saaie grasveldjes in kleurrijke bollenvelden hebben veranderd. 
De vrolijke kleurencombinatie doet echt goed in deze tijd. Bedankt!

Christel Kristiansen

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

Mijn duim gaat omhoog voor de Bladelse veteranen die het oorlogsmonument in Bladel, 
Hoogeloon en Netersel netjes hadden gemaakt voor de Nationale Dodenherdenking.

Davy Jansen

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

Onze duim gaat omhoog voor familie Kolman. Zij hebben wederom een geweldig leuke 
straatbingo georganiseerd op Koningsdag. Het was top!

Jullie buurtjes van de Vliegert, Hapert

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

Mijn duim gaat omhoog voor het priktean van dr. Sanders in de sporthal in Reusel. Het liep 
als een geoliede machine. 

Lilian

De ‘Duim’ gaat omhoog

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

... hanen ingebouwde 
oordopjes hebben? 

Als je zelf al half doof 
wordt van de haan 

van de buren, heb je 
je vast wel eens 

afgevraagd waarom de 
haan zelf niet doof 
wordt van zijn eigen 
gekraai. Dat komt 

doordat zijn buitenste 
gehoorgang automatisch 
wordt afgesloten op het 
moment dat hij zijn 
snavel opent om te 

kraaien.

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

De ‘Duim’ gaat omlaag

de
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m

Een duim omlaag voor diegenen die iedere keer de jeu 
de boules baan bij ‘t Steunpunt in Hapert onderste-
boven zetten. Willen de ouders van die kinderen daar 
eens wat rekening mee houden om daar op te wijzen!

Namens de jeu de boulers

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

Een duim omlaag voor de storter van een aanhangwa-
gen zwarte grond in de sloot aan de Lange Trekken in Bladel, nabij het volkstuincomplex.

Namens het bestuur Volkstuinvereniging Bladel

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

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.

Weekkrant PC55
In PC55 lees je over 

mensen en bedrijven die je ként.

Inschrijven kofferbakverkoop 
in Lage Mierde

LAGE MIERDE - Na een jaar van afwezigheid, maar groot succes van voorgaande 
jaren, waar we veel positieve reacties gehad hebben van verkopers en kopers, 
hopen we dit jaar weer een koff erbakverkoop te kunnen houden.

Deze zal plaatsvinden op zondag 12 september, van 09.30 tot 14.00 uur, op het 
prachtige gildeterrein Dorpsakker aan Broekkant 13 in Lage Mierde. Tijdens deze 
koff erbakverkoop hopen wij vele ondernemende mensen uit de wijde omgeving 
te ontvangen, die allerlei tweedehands spullen voor de verkoop gaan aanbieden. 
Aanmelden kan via: 

www.ambrosius.boerenkamp.com
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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

Stichting “Protestantse Begraafplaatsen in 
de Kempen” aan de Oranje Nassaulaan in 
Bladel zoekt uitbreiding van het team.

Groenverzorging op begraafplaats
Het team onderhoudt dit mooie stukje 
groen met de bekende prachtige rode beuk 
meestal op een vaste ochtend in de week. 
We houden de beplanting en ondergrond 
van de begraafplaats regelmatig bij en wie-
den onkruid en ruimen blad op. 

In geval van uitvaarten assisteren we bij 
het op discrete wijze voorbereiden en later 
afwerken van de plaats van de begraving. 
Voor informatie: Piet Matthijsse / Piet Zwol-
le: 06 2390 5223/ 06 2306 9952 of mail 
naar matthijsse-p@hetnet.nl

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

Kempenmuseum de Acht Zaligheden zoekt:

Administratieve versterking 
Collectiewaardering
Wilde jij altijd al weten wat er met de collec-
tie van een museum gebeurt? We zijn bezig 
met het overzetten van ons huidige sys-
teem naar een nieuw registratiesysteem. 
Tijdens dit project zoeken we iemand voor 
1 à 2 halve dagen in de week.

Vind je het leuk om alles in je handen te 
hebben gehad en te registreren? Lijkt dit je 
een interessant project, neem dan contact 
met ons op. We leiden je rond en je maakt 
kennis met ons team. 

Meer info: Judith Kerssemakers, 0497-
515649 of manager@kempenmuseum.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

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

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

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

Loonse Motorrit 
afgelast!

HOOGELOON - De Loonse Eenzjuls 
willen het advies van het RIVM en 
van de regering volgen en zijn daar-
om genoodzaakt om - wederom - de 
26ste editie van de Loonse Motorrit, 
die traditioneel op de 1ste Pinkster-
dag zou worden verreden, ook dit 
jaar niet door te laten gaan.

BLADEL - Voor 
onze winkel in Bla-
del aan de Markt 
zijn we op zoek 
naar vrijwilligers 
die 1 of 2 dagdelen 
ons gezellige team 
willen komen ver-
sterken.

Natuurlijk heb je een gastvrije en service 
gerichte instelling en vind je het leuk om 
onze bezoekers te voorzien van informatie 
van wat er allemaal te doen is in en rond 
de gemeente Bladel. Daarnaast is verkoop 
van (streek)producten en arrangementen 
een belangrijk onderdeel van onze activi-
teiten. 

Heb je interesse, stuur dan een mail naar: 
r.veldhuizen@tipbladel.nl (t.a.v René Veld-
huizen).

Gezocht:
vrijwilliger (m/v) 
met passie voor 
onze mooie regio!

De lente is 
weer begon-
nen. Het is 
langer licht en 
de zon schijnt 
vaker. Dat is 
voor veel men-

sen een reden om eropuit te gaan op 
de fi ets. Fietsen is ontspannend voor je 
geest en goed voor je lichaam. Al fi et-
send geniet je van wat de natuur ons te 
bieden heeft en dat is nogal wat in onze 
gemeente.

Tegenwoordig zijn veel mensen in het bezit 
van een elektrische fi ets. Dat trapt lekker 
makkelijk en voor je het weet, heb je er fl ink 
wat kilometers op zitten. Zonder dat je er 
erg in hebt, fi ets je zo 20 km per uur, ook op 
plaatsen waar het druk is. Daar schuilt een 
gevaar in, want weet die automobilist hoe 
hard jouw fi ets rijdt?

Kom veilig Thuis vraagt in de campagne 
Snelheid aandacht voor de snelheid in het 
verkeer. Letten op je snelheid is niet alleen 
voor automobilisten een aandachtspunt, 
maar voor alle verkeersdeelnemers. Ga 
je met je elektrische fi ets op pad, let dan 
altijd op je snelheid. Zéker als je in een 
drukke winkelstraat rijdt. Daar kan zomaar 
iemand plotseling voor je fi ets staan. Re-
ageer jij dan zo snel dat je een botsing of 
een valpartij kunt vermijden? En schat die 
automobilist goed in hoe hard jij rijdt? Niet 
alleen voor de veiligheid van anderen, maar 
ook voor die van jezelf is het van belang 
erop te letten hoe hard je fi etst! Kijk hier 
voor meer informatie: 

www.komveiligthuis.nl/snelheid

Kom veilig Thuis: 
aandacht voor 
de snelheid 
in het verkeer
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Hoofdstraat 5a • Hoogeloon • Tel. 0497-684002 •  www.franksol.nl

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

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

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

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

               Renault Dealer & Dacia Service Partner
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Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736

Op Weg

 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.

VAKGARAGE
MINK

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

Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.

Voor het complete airco onderhoud voor
alle auto’s en voertuigen 

Voor het complete airco onderhoud voor
alle auto’s en voertuigen 

DE AIRCO SPECIALST
Airco Service Hein

Gratis
Airco Controle

Mei t/m Juli

Bedrijfsweg 4B I 5531PT Bladel I 0497-336388 I www.aircoservicehein.nl
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Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 18

C
om

m
on sense and a sense of hum

or are the sam
e thing, m

oving at
different speeds.  A sense of hum

or is just com
m

on sense, dancing.
-- C

live Jam
es

7 4 5 8
1 5

6 1 3
6 7 8

8 3 5
2 1 7

9 6
6 7 3 4

Rond het kasteelRond het kasteel

 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 8

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

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

1 9 2 2
3 4 6 8

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

7 4 6 5 8
1 8 7 1 3

3 9

2 8
4 1 7 1 2

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

1 8 1 5
5 3 4 2 8 2 5

7 8 5 1
5 3 4 7

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 18

C
arelessly planned projects take three tim

es longer to com
plete than expected;

C
arefully planned projects only tw

ice as long.

9 8 1
8 6 2 9

4 5 7 6 2
5 8

8 4 6 9 5 1
7 2

4 3 1 6 7
7 4 1 5
6 5 4

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: Poep en pies
A 9 1 12 10 2 9

B 13 4 12

C 5 13 11 3 3 16 9 13

D 16 4 11 2 16 2 14 6 3 7

E 14 14 8 10 2 13

F 12 1 5 1

G 7 6 8 10 6

H 13 1 6 7 11 16

I 5 12 12 11 6 2

J 5 11 13 2 14 12 12

K 9 13 15 3 10

L 4 14 5

M 7 7 3

N 11 3 14 11 3

O 7 2 7 11 11 7 13

P 11 7 15 16 5 11 14 9 1 12

Q 6 2 6 4 14 2

R 4 3 6 11 2

A – Is een toiletbezoeker die liever lui 
  dan moe is (12)
B  –  Zou Max hiervoor een pitstop maken
   (als het hem dun door de broek 
  loopt)? (7)
C  – Toiletpot (13) 
D – Broekje voor beperkte 
  houdbaarheid (17)
E – Resultaat van een uitgebreid 
  toiletbezoek (3,6,4)
F – Zij vormt een perfect stel met een
  strontvent (8)
G – Waterleiding (8)
H – Worden door drukwerk achtergelaten (9)

I – Wat je aan de toiletjuff rouw betaalt (10)
J – Na de sanitaire stop weer verder 
  reizen (11)
K – Verwant aan de strontvlieg en de 
  mestkever (10)
L – Verwant aan de schijtlijster (2-4)
M – Hij is vaak de lul (7)
N – Die spelen wij naar behoefte (9)
O – Hij heeft net zo’n eff ect als een 
  stinkbom op een feestje (5-6)
P – Zo is zijn toiletbezoek 
  levenloos (2,3,5,5)
Q – Geen frisse wind (11)
R – Brildrager (9)

 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: 

Janet Seuntiens  
uit 

Netersel

met het oplossingswoord: ‘kinderspeelgoed’

Janet 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         
 
 
 
 
 

Poep en pies

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

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

IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll 
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll
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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 
Zondag 9 mei van 10.00 - 16.00 uur

HEMELVAARTSDAG van 10.00 - 16.00 uur
Ma t/m Vr 09.00 - 17.00 uur  /  Za 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

Twice as Nice
Twee keer zo leuk winkelen in Hapert
Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Wie de nieuwe winkel  
‘Twice as Nice’ aan de Kerkstraat in  
Hapert binnenloopt, komt werkelijk 
ogen te kort. Een groot assortiment  
cadeauartikelen en woonaccessoires in 
álle prijsklassen, dat is met recht ‘twee 
keer zo leuk’. Yvonne en Twan Timmer-
mans zijn de eigenaren van de winkel in 
het oude pand van Novy en hopen een 
vast plekje te veroveren bij de Hapertse 
bevolking.

Terugblik
Zeven jaar lang zat ‘Twice as Nice’ aan 
de Kromstraat in Veldhoven maar door de 
corona-crisis was het niet meer rendabel. 
Yvonne: “Daarbij komt dat onze tweede 
zaak – de verhuur van marktkramen en het 
organiseren van vlooienmarkten en brade-
rieën – ook totaal stil kwam te liggen. We 
hebben de knoop doorgehakt om te stop-
pen in Veldhoven met de winkel en zijn naar 
Hapert verhuisd. Per toeval zagen we het 
oude pand van Novy tijdelijk te huur staan 
en meteen was de energie weer terug. De 
opslag van onze marktkramen is ook ver-
huisd naar Hapert want we geloven erin dat 
er in de toekomst weer evenementen geor-
ganiseerd gaan worden.”

Aanbod
Een rondje door de zaak laat zien hoe uit-

gebreid het assortiment is. “Weet je wat 
grappig is”, lacht Yvonne.  “Dat er sinds de 
opening al mensen binnen zijn gelopen die 
vragen om een theepotje of een koeken-
pan. Helaas, dat verkopen we niet maar 
we zijn zeker van plan om goed naar onze 
klanten te luisteren en ons assortiment aan 
te passen aan de vraag. Wij zijn gespeci-
aliseerd in gezellige woonaccessoires en 
cadeauartikelen, voor elke portemonnee.”  
Ook speelgoed, wenskaarten en streek-
producten hebben een plekje in de winkel.

Pakketjes
‘Twice as Nice’ is één van de vier nieuwe  
winkels aan de Markt in Hapert. “We heb-
ben al kennisgemaakt met onze collega- 
ondernemers”, vertelt Yvonne. “Voor ons 
alle vier is het een grote stap om in deze 
tijd te beginnen maar ik geloof erin dat we 
elkaar versterken.” De winkel van Yvonne 
en Twan is tevens het punt waar je pakket-
jes van Homer en Mondial Relais – die de 
verzending van Vinted regelen – kunt afge-
ven en ophalen. Een bezoekje aan ‘Twice 
as Nice’ is altijd een verrassing want het 
assortiment verandert continu en wordt 
aangevuld met seizoensartikelen.

‘Twice as Nice’ is van dinsdag tot en met 
vrijdag geopend van 09.30-17.30 uur en op 
zaterdag van 09.30-17.00 uur.

www.twiceandnice.nl 

Lindenstraat 58  l Hapert  l M 06-54297644  l E rob.veron@chello.nl

Yvonne en Twan
Timmermans

OM DE HOEK

KEMPEN - Bibliotheek Bergeijk organi-
seert vanuit haar partnerschap met De-
mentievriendelijke gemeente Bergeijk 
op dinsdag 11 mei, om 13.00 uur, de on-
line activiteit ‘In Brabant staat een huis’. 
Iedereen is welkom om hier bij aan te 
sluiten.

Onder leiding van onze bibliotheekmede-
werker Sandra Hakkens gaan we een ty-
pisch Brabants huis uit de jaren vijftig van 
binnen bekijken. Wat is er allemaal te zien 
en welke herinneringen roept het op? Wel-
ke producten gebruikte je vroeger, hing er 
in een van de kamers een missiekalender, 
waren je dekens van AaBe? We bekijken 
samen de keuken, woonkamer en slaap-
kamer en praten over de herinneringen die 
het oproept.

Dat is niet alleen erg gezellig, je leert je 
naaste weer op een andere manier kennen. 
Dus geef jezelf op en geniet met je groot-
ouder(s), ouder(s), oom of tante of cliënt 
van deze activiteit. Voor mensen met (be-
ginnende) dementie is het belangrijk om 
herinneringen op te halen. Niet alleen zorgt 
het voor een fijn moment samen, maar de 
herinneringen kunnen er ook voor zorgen 
dat hij of zij vrolijker en actiever wordt.

De begeleidster Sandra Hakkens is naast 
bibliotheekmedewerker ook schrijfster van 
levensverhalen. Ze heeft ervaring met het 

ophalen van herinneringen met ouderen en 
doet onderzoek naar de geschiedenis van 
de Kempen.

Aanmelden
Deelnemen aan deze activiteit is gratis. Je 
hoeft geen lid te zijn van de Bibliotheek. 
Aanmelden kan via de website van de Bi-
bliotheek: www.bibliotheekdekempen.nl. 
De activiteit vindt plaats via Zoom. Voor dit 
online platform is in principe geen installa-
tie nodig, het werkt via je webbrowser. Bij 
aanmelding ontvang je op de dag zelf een 
aanmeldlink vanuit de Bibliotheek en bijge-
voegd een instructie rondom het gebruik 
van Zoom.

Online activiteit ‘In Brabant staat een huis’
Dinsdag 11 mei, 13.00 uur
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Door Renate Pijnenburg

LAGE MIERDE - “Jippie, we gaan weer 
plantjes knuff elen”, zo begon de laatste 
vrijdagmiddag voor de meivakantie in 
groep 5/6 van basisschool D’n Opstap 
in Lage Mierde. Het enthousiasme is 
groot onder de leerkrachten Daniëlle 
Castelijns en Linda Wilborts en hun der-
tig leerlingen. Ze zijn uitgeloot door IVN 
voor het project ‘Binnenbos in de klas’. 
Linda vertelt er graag meer over. 

Vergroenen
Een paar maanden geleden viel het oog 
van Linda op een mailtje van IVN waarin 
project ‘Binnenbos in de klas’ aangekon-
digd werd. “Het kwam precies op het juiste 
moment want we waren al voorzichtig ge-
start om ons lokaal te vergroenen”, vertelt 
Linda. “Een doorsnee klas is saai, wit, vol 
en druk. Er hangen werkjes van kinderen 
aan de muur of voor het raam maar groen 
is er doorgaans niet. Terwijl dat juist zo goed 
voor leerlingen is. Groen geeft rust en be-
vordert de concentratie, dat is wetenschap-
pelijk bewezen en daarom hadden we bij 
de directie al voorzichtig een balletje op-
gegooid om een muur groen te schilderen. 
Zover was het nog niet maar we hadden al 
wel een paar plantjes in de klas gezet. Toen 
we dit project bij de directie en later ook bij 
de kinderen voorstelden, waren de reacties 
unaniem enthousiast en positief.”

Eff ect
Achthonderd aanmeldingen kwamen bin-
nen bij IVN en veertig klassen werden uit-
geloot, waaronder dus groep 5/6 van D’n 
Opstap. “Als je beseft dat kinderen onge-
veer 40% van hun doordeweekse wakker-
tijd op school zitten, is het echt nuttig om 
te zorgen dat het binnenklimaat verbetert”, 
gaat Linda verder. “Van IVN hebben we 
materialen gekregen, zoals potten en rea-
geerbuisjes om de stekjes in op te kweken. 
We hebben maar liefst dertig grote kamer-
planten gekregen: de drakenklimop, de 
philondendron en de graslelie. Deze plan-
ten zijn goed te stekken en kunnen tegen 
een stootje, zoals een weekje geen water. 
Ook hebben we materiaal gekregen om de 

planten aan de muren te kunnen hangen. 
De klas knapt er meteen van op, de groene 
uitstraling is fantastisch en ik zie dat het ef-
fect heeft op de leerlingen, het brengt een 
bepaalde rust met zich mee.”

Theorie en praktijk 
Het project bestaat uit drie lessen. “Als eer-
ste hebben de kinderen de planten verpot 
in grotere potten, in de tweede les ging het 
over de verzorging. Hoeveel water mag een 
plant, moet er voeding gegeven worden, 
mogen ze in de zon en dat soort dingen. 
In de laatste les leren de leerlingen hoe ze 
stekjes maken. Die les was op de laatste 
vrijdag voor de meivakantie, zodat de stek-
jes twee weken de tijd hebben om wortel te 
schieten. Na de vakantie kunnen de stekjes 
dan de potjes in. Tijdens de vakantie gaan 
de planten met de kinderen mee naar huis 
en we hopen alle plantjes weer in goede 
gezondheid terug te zien. De stekjes wor-
den straks uitgedeeld aan een familielid, 
vriend of buur; dat mogen de leerlingen zelf 
bepalen.”

Advies
Praten is goed voor planten en dus gaat 
het met het groen in de klas van juf Linda 
helemaal goed komen. Er wordt volop ge-
tetterd tijdens de praktijkles. “Mijn plant 
heet Harrie”, roept een leerling, terwijl hij 
de plant de hele tijd op schoot houdt en de 
blaadjes streelt. Een andere plant schijnt 
te luisteren naar de naam ‘Gerrit’. Gerrit 
moet al gauw zijn stekjes afgeven want de 
schaar van de leerlinge is scherp. Linda 
controleert ondertussen of de pot niet te 
droog of te nat is. “Jij hoeft de komende 
twee weken geen water te geven”, geeft ze 
een leerling als advies mee. De plant die 
nogal scheef hangt mag op de speelplaats 
even opnieuw in de aarde worden gezet, 
zodat de wortels iets dieper komen liggen.

Mindset
Het is bijzonder om te zien hoe enthousiast 
de leerlingen zijn. Linda: “Dit project past 
als een jas op dit moment. We zijn in de 
klas ook bezig met ‘Mindset’. Dat je inzet 
moet tonen als je resultaat wilt zien. Dat je 
moet doorzetten als je iets wilt leren; voor-
al als het buiten je eigen comfortzone valt. 
Dat weet ik uit ervaring, ik heb zelf niet echt 
groene vingers maar door dit project heb ik 
zelf het één en andere geleerd en ik heb het 
vertrouwen gekregen dat ik nu beter voor 
mijn kamerplanten kan zorgen.” Linda is 
vooral erg blij omdat meerdere vormen van 
leren samenkomen. “Naast de theorie is er 
de praktijk en ervaren leerlingen dat ‘bewe-
gend leren’ nut heeft. Door te dóen, wordt 
hun brein ‘aan’ gezet; het zorgt voor extra 
hersenactiviteit en dat heeft zijn eff ect op 
andere lessen en hun concentratie.”

Olievlek
Linda hoopt dat het project zorgt voor een 
serieuze vergroening van de school. “Het 
zou mooi zijn als collega’s ook enthousiast 
raken en meer groen in hun klas brengen. 

Wij hebben het positieve eff ect al ervaren. 
Niet raar als je bedenkt dat de mens van 
oorsprong uit een natuurlijke omgeving 
komt; het zit nog in de mens om energie te 
krijgen van de natuur. Gelukkig wonen wij 
‘in het groen’ en is het bos altijd dichtbij. 
Onze kinderen kennen het dus wel maar 
voor andere scholen – zeker in de steden – 
is zo’n project als dit een enorme boost 
voor meer natuurbeleving. Ik hoop echt dat 
het project zich als een olievlek gaat ver-
spreiden, eerst door de uitgekozen scholen 
maar later door het hele land.” Aan de leer-
lingen zal het niet liggen; bij D’n Opstap zijn 
de kinderen razend enthousiast. Zij hebben 
straks, naast rekenen en lezen, ook een 

basis plantenkennis opgedaan, hebben les 
gehad in een groene school en mogen zich 
na dit project ‘Binnenboswachter’ noemen.

Op vrijdag 14 mei zendt KempenTV het toneelstuk
‘Oorlogslusten en Liefdeslisten’ uit.

De hele dag door zal het toneelstuk dat opgevoerd werd in 2003 te 
zien zijn. De regie was in handen van Hendrikje Kakebeeke.

“Jippie, we gaan weer 
plantjes knuffelen”
Project ‘Binnenbos in de klas’ van IVN 
bij basisschool D’n Opstap in Lage Mierde

Praten is goed voor planten en dus gaat het met het groen in de klas van juf Linda 
helemaal goed komen. Er wordt volop getetterd tijdens de praktijkles. “Mijn plant 
heet Harrie”, roept een leerling, terwijl hij de plant de hele tijd op schoot houdt en de 
blaadjes streelt.

EDUCATIEF
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Slagerij & Poelier!ggg

Haas
karbonade

Kip
drumsticks

Gegaarde
kip schnitzelskip schnitzels

Varkens
oesters

Runder 
vinken

karbonadekarbonadekarbonadekarbonadekarbonadekarbonadekarbonadekarbonadekarbonadekarbonadekarbonadekarbonadekarbonadekarbonadekarbonadekarbonadekarbonadekarbonade

VarkensVarkensVarkensVarkensVarkensVarkensVarkensVarkensVarkensVarkensVarkens
100 gram € 1,29

drumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticks

GegaardeGegaardeGegaardeGegaardeGegaardeGegaardeGegaarde
500 gram € 3,75

Runder Runder Runder Runder Runder Runder Runder Runder 
100 gram € 1,49

Chinees/Zeeuws spek

Boterhamworst

Chinees/Zeeuws spek
100 gram € 1,75

Chinees/Zeeuws spek

BoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworst

Chinees/Zeeuws spek
100 gram € 1,19

BoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworst

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

                                                      

Runder Runder Runder 
100 gram € 1,49€ 1,49€ 1,49€ 1,49

Runder 
braadvlees

ANANAS RAUWKOST SALADE

H�rlijke rauwkost 
salade met ham ei 

en nat�rlijk 
asperges!

NU EXTRA V�RDELIG!

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                                         Markt 25 Bladel

Ananas is h�l
 gezond en �k 

nog �ns h�rlijk 
zoet van sm�k!

Le�er snoepen dus! 

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

kip schnitzelskip schnitzelskip schnitzelskip schnitzelskip schnitzelskip schnitzelskip schnitzelskip schnitzelskip schnitzelskip schnitzelskip schnitzelskip schnitzelskip schnitzelskip schnitzels
4+1

GRATIS

vinkenvinkenvinkenvinkenvinken
4+1

GRATIS

kip schnitzelsoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoesters kip schnitzels
4+1

GRATIS

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 10 MEI  T/M ZATERDAG 15 MEI

ANANASANANASANANASANANASANANASANANASANANASANANASANANASANANASANANASANANASANANAS RAUWKOST SALADE
super sw�t!

Le�er snoepen dus! 
NU EXTRA V�RDELIG!

VARKENS OESTERS

RAUWKOST SALADE
met asperge!

VARKENS OESTERS
h�rlijk mals

RAUWKOST SALADERAUWKOST SALADERAUWKOST SALADE

Super mals vl�s,  
naturel of 

gemarin�rd.
Even kort ba�en 
en smu�en m�r!en smu�en m�r!
4+1 GRATIS
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Word jij
onze nieuwe
vrijwilliger?

 
 
 
 
 
Voor onze cliënten zoeken we dagelijks
ondersteuning in onze huiskamer. Je
ondersteunt onze groepsassistent met
diverse activiteiten. Hierbij kan je denken
aan koffie zetten, de krant voorlezen of het
ondersteunen bij de warme maaltijd.

Waar zijn we naar op zoek?
Het is belangrijk dat je affiniteit hebt met
de doelgroep ouderen met lichte dementie
en somatische klachten. Je bent sociaal,
respectvol en hebt interesse in de mensen
om je heen. Je werkt graag samen en vindt
het leuk om activiteiten te ondernemen
met onze doelgroep. 
 
 

Aan welke taken kan je denken?
 

Ondersteunen medewerker
dagbesteding
Koffie zetten/ krant lezen
Activiteiten ondersteunen
Ondersteuning warme maaltijd

 
Dag en tijd
We zoeken dagelijks vrijwilligers van 10.30
- 14.00 uur of van 14.00 - 16.00 uur. Je kan
zelf aangeven welke dag en tijd voor jou
passend is.
 
Interesse?
Bel 0651587622
 

De huiskamer op
Kempenland zoekt
vrijwilligers!

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

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

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

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

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

 “Uw advertentie
   overal gezien”
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Vacatures in de regio!

COLLEGA’S GEZOCHT
Heb jij een goed technisch inzicht, staat kwaliteit 

bij jou altijd voorop en ben je een echte 
teamplayer? Dan is een van de onderstaande 
functies bij Romanesco B.V. echt iets voor jou!

Ter versterking van ons enthousiaste team 
zijn wij op zoek naar: 

Romanesco B.V. is een professioneel en flexibel bedrijf 
in de elektrotechnische installatie. Door onze jarenlange ervaring en 

jaarlijkse bijscholing zijn wij gespecialiseerd in: Elektrotechniek, Domotica, 
Beveiliging, Camerasystemen, Datanetwerken & Telecommunicatie. 

Solliciteer direct via www.romanescobv.nl 

Elektrotechnisch Tekenaar
Elektromonteur(s) 
Werkvoorbereider

Wij zoeken collega‘s
Heijberg Brandwering B.V. is een bedrijf, actief in het aannemen van bouwkundige 
brandvoorzieningen waaronder brandwerend bekleden van hoofddraagconstructies, 
aanbrengen van brandscheidingen en aanbrengen van brandwerende mortels en 
coatings. Tevens is Heijberg Brandwering B.V. gespecialiseerd in het aanbrengen van 
akoestische spuitpleisters. Bij Heijberg Brandwering B.V. heerst er een informele sfeer, 
de communicatie is open en er is een platte organisatiestructuur.

Wij zijn per direct op zoek naar versterking van ons team!

* Medewerker zagerij/magazijn te Hapert, uren in overleg
Voor het zagen van divers plaatmateriaal en klaarleggen van de orders en beheren van 
het magazijn en materieel. Het transport van materiaal naar het project met een bakwa-
gen. Eventueel iemand die met pensioen is en het toch leuk vind om nog wat te doen.

* Schilder t.b.v. aanbrengen brandwerende coating
Voor het appliceren van brandwerende coating op constructiedelen d.m.v. airless op 
bouwlocatie.

* Applicateur brandwerende mortels
Voor het appliceren van brandwerende mortels op staalconstructies.

* Timmerman t.b.v. aanbrengen brandwerende beplating
Aftimmeren constructiedelen en eventueel afhangen brandwerende deuren en het 
plaatsen van glas.

* Monteur t.b.v. aanbrengen brandwerende afdichtingen
Brandwerend afdichten van diverse sparingen/doorvoeringen, plaatsen brandkleppen 
en het digitaal vastleggen.

Jouw profiel:
- Je kunt zelfstandig werken op projectniveau
- In het bezit van een rijbewijs B
- VCA certificaat

Je komt te werken in een enthousiast en gezellig team. Wij bieden je een goed salaris 
conform cao afbouw met uitstekende arbeidsvoorwaarden.

Bij interesse kun je bellen of mailen, een sollicitatiebrief is niet noodzakelijk.
Neem contact op met kantoor Heijberg Brandwering B.V.. Bel 0497-644864 of mail 
naar info@heijberg-brandwering.nl

Heijberg Brandwering B.V.   •    Zwartven 4   •    Hapert
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www.kempischvoetbalcollectief.nl
Meld je aan

KVC VOETBALDAGEN

€115,- 10:00 - 15:00

In Hapert

De laatste week van de schoolvakantie

Sportpark de Lemelvelden

1-2-3 september

8 t/m 15
Inclusief tenue, bal en lunch De hele dag voetballen Groepen op leeftijd

info@kempischvoetbalcollectief.nl Kempisch Voetbal Collectief kempisch.voetbal.collectief kvcvoetbal

“You’ll Never Walk Alone…”

Erik Vromans is niet meer…

Woensdag, 28 april, kregen we het bericht dat Erik 
Vromans het toch niet gehaald had. Na enkele 
dagen in kritieke toestand in het ziekenhuis is hij 
alsnog binnen een week overleden, 58 jaar jong. Dit 
is een enorme schok voor iedereen in zijn naaste 
omgeving. En er zijn veel mensen die Erik kenden 
en wilden kennen, bij de duivenvereniging, bij de 
leerlingen, bij de mountainbikeclub, bij zijn vrien-
den en bij zijn collega’s van het Pius X-College. 
                                                 
“You’ll Never Walk Alone…”

Ook bij Bladella hangt de vlag halfstok. Erik was al wel 
lang verknocht aan de duivensport maar zijn voetbal-
lende zoon Tim wees hem de weg naar het sportpark. 
Een half jaar na zijn zoon meldde hij zich als lid bij Bladella, in 2006. Hij werd meteen 
leider bij de F en trainer van het team van Tim. Daarbij kwamen al snel de rol van 
hoofdleider en van organisator in de jeugdcommissie. Dertien jaar lang was Erik 
actief in het jeugdbestuur van onze club.                       

“You’ll Never Walk Alone…”

Daarbij bleek al snel zijn grootste talent: Erik dacht mee in oplossingen, niet in 
problemen. Het vakmanschap straalde ervan af: omgaan met mensen heeft hij tot 
een kunst verheven. Dat betekende voor hem jeugdvoetballers bij naam en toenaam 
willen kennen, vaak op het sportpark willen zijn om met kennis van zaken het voetbal 
op zaterdag en bij de trainingen goed te laten verlopen. Dat betekende ook verant-
woordelijkheid willen nemen om moeilijke teamindelingen te sturen. Hij had daarbij 
de natuurlijke rust om zaken op de juiste manier te leiden.
                                                                                        
“You’ll Never Walk Alone…”

Erik hield van sport en ook van voetbal. Hij was bij de zondagse wedstrijden van 
Tim in het vierde en als ‘zijn PSV’ niet thuis speelde was hij in de middag ook bij het 
eerste. Hij hield er vooral van om onder de mensen te zijn en om van, en met hen 
te genieten. Zijn echtgenote Monique maakte de Bladella-familie compleet. Vrijwel 
ieder weekend, op zaterdag, werkte ze als vrijwilliger in het clubhuis. Ze trad nooit op 
de voorgrond en was zo een ferme steun voor Erik en Tim, en ook voor voetbalclub 
Bladella.                                                                          

“You’ll Never Walk Alone…”

Wij van Bladella zijn dankbaar Erik als Erik gekend te hebben. 
Wij zullen die Erik gaan missen. 
Sterkte voor allen, 
speciaal natuurlijk voor Tim en Monique, en voor de familie.                                                                             

“You’ll Never Walk Alone…”

speciaal natuurlijk voor Tim en Monique, en voor de familie.                                                                             

LOKAAL
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PIMP JE PAK!!!!
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Maak van een lege verpakking een tof vogel-voederhuisje voor in de tuin.

Neem een leeg melkpak en 
maak het goed schoon van 

binnen (met afwasmiddel en 'n 
borstel).

Maak je pak goed droog aan 
de binnenkant.

Het duurt soms even voor er vogels komen eten. Die moeten even wennen aan hun mooie nieuwe voeder huisje.
Zoek een rustig plekje waar de vogels er makkelijk bij kunnen (en jij het goed in de gaten kunt houden natuurlijk)

Doe dit ook aan de andere 
kant. Nu vul je de bodem van 
je melkpak met lekkers voor 
de vogels: zaden, pitten of 

stukjes oud brood. Nog 
een stevig touwtje of 

lintje door het gaatje 
bovenin je melkpak en 

hij is klaar om 
opgehangen te 

worden in je tuin.

Maak onder je grote gat 
een kleiner rondje waar 

je het stokje door kunt steken. Hier 
kunnen de vogeltjes op zitten 

als ze komen eten.

(Let op dat je je gaatje niet te dicht op de 
rand maakt, dan kan het gaan uitscheuren)
Teken met stift een rondje of vierkant op de 
zijkant van je pak. Teken het 2-3 cm van de 

onderkant van het pak en zeker 1 cm van de zijkant van 
het pak. Doe dit ook aan de andere kant. De rondjes 
liggen straks tegenover elkaar. 

Maak de bovenkant van je melkpak 
weer stevig vast met sterke lijm of bv 
nietjes. Maak in het midden van de 
bovenkant een klein gaatje (bv met een 
perforator) 

Knip nu met een schaar je getekende 
rondjes (of vierkanten) uit. (Als het niet 
goed lukt even MET HULP en een mesje 
proberen) Daarna ga je met verf en een 
kwast (of bijvoorbeeld (verf)stiften) je 
voeder huisje versieren. Maak hem zo 
mooi mogelijk! Laat je huisje nu eerst 
goed drogen voordat je verder gaat 
met de volgende stap.

LLaaaatt jjee mmee zziieenn wwaatt vvoooorr mmooooiiss jjee ggeemmaaaakktt hheebbtt?? DDiitt kkaann oopp mmiijjnn ffaacceebbooookkppaaggiinnaa ""ddee tteekkeennttaaffeell vvaann 
BBrreeggjjee"" ooff oopp ddee ffaacceebbooookkppaaggiinnaa van Pc55. Dooeenn hhèè,, iikk bbeenn ssuuppeerrbbeenniieeuuwwdd nnaaaarr jjuulllliiee mmooooiiee ccrreeaattiieess!!!!!!!! an P

sje voor in de tuin.
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- evt. een perforator 

- een stift - een schaar - verf - een kwast
- 2 ronde stokjes of kleine takjes
- een lintje of touwtje 

- een vorm om over te trekken (bv een kopje)

- zaden en pitten of wat brood voor de vogels

- een nietjestang of sterke lijm

- een theedoek

- afwasmiddel en een afwasborstel

Wat heb je nodig?
- een leeg (melk)pak
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BLADELCENTRUM.NL/ACTIE

Welkom terug!Welkom terug!

MUZIKAAL

HAPERT - De 24-jarige Pim van Dijk, 
alias BigGns, bracht op donderdag 8 
april zijn nieuwste track uit, genaamd 
‘Wasted All My Time’. In 2018 is Pim be-
gonnen als producer 
binnen de hard-
style-scene en 
bracht na een 
half jaar al zijn 
eerste album uit 
op Spotify. On-
dertussen staat 
de teller op drie 
albums, één EP 
en zeven singles 
waarmee hij een 
unieke sound 
brengt binnen de 
hardstyle-scene. 
In zijn nieuwste 
track ‘Wasted All 
My Time’ zorgt 
zijn gitaarspel 
voor een overeen-
komst tussen hard-
style en metal. 

Met zijn nieuwste track ‘Wasted All My 
Time’, brengt BigGgns zijn gitaar- en 
zangkunsten samen met zijn liefde voor 
hardstyle. Al van jongs af aan speelt de 
producer in een band waarin hij de rol 
van gitarist vervult. In deze track vond hij 
het tijd om ‘dat’ stukje van zijn muzikale 
achtergrond terug te laten komen in zijn 
muziek. Het gitaarspel, de zangpartijen 

en het symfonisch stuk in combinatie met 
de melodie, creëert een euforisch gevoel. 
BigGgns luisterde al op jonge leeftijd  
m e t a l en rockmuziek. In 

dit nummer ziet hij 
bepaalde overeen-
komsten tussen de 
twee muziekstijlen. 

“100% tevreden 
ben ik eigenlijk 
nooit”, aldus de 
producer. Door 
steeds nieuwe 
melodieën en 
structuren toe te 
voegen, probeert 
hij het perfecte 
nummer te cre-
eren. Dit per-
fectionisme kan 
ervoor zorgen 
dat hij een jaar 

bezig is met het 
produceren van een track. Dit is het geval 
geweest bij ‘Wasted All My Time’. Na 133 
uur besteed te hebben aan produceren, is 
BigGgns nog veel tijd kwijt aan de album-
cover en het promoten van zijn nummer. 
Volgens de artiest mag het eindresultaat 
er zeker wezen. Dit harde werk heeft er-
voor gezorgd dat iedereen het nummer 
vanaf nu kan luisteren op alle streaming-
diensten: 

www.BigGgns.com

BigGgns brengt met 
nieuwe track 
twee muzikale liefdes bij elkaar
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Burg. Magneestraat 24-26 - Bergeijk
www.vanwoerkummode.nl

facebook.com/vanwoerkummode

Openingstijden: ma. 13.00-18.00 uur
 di. t/m vrij. 9.30-18.00 uur 
 za. 9.30-17.00 uur

Classic - casual mode
bij Van Woerkum Bergeijk

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

Ontwerpbureau Kleur M
Marije Fransen-Dona

Kerkstraat 25,  5527 EE Hapert

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

Op donderdag 
29 april is het 
kunstwerk Het 
Groene Ei van 
de Arnhemse 
k u n s t e n a a r 
Marcel Smink 

onthuld op de Ovonde, ter hoogte van 
de Nieuwstraat in Eersel. Vanwege co-
rona was dit zonder feestelijke onthul-
ling. Het kunstwerk is het beginpunt van 
de kunstwandelroute Het Groene Lint 
dat de Markt van Eersel met de Markt in 
Eindhoven verbindt. 

Dit traject is een natuurkunstwerk dat 
wordt gemarkeerd door gevlochten heg-
gen van de zwarte els. Op diverse plekken 
langs de route wordt de heggenreeks met 
een bijzonder kunstwerk verrijkt. Daardoor 
ontstaat een interessante en verrassende 
wandelroute die het platteland van Eersel 
verbindt met de grootstedelijke high tech 
regio van Eindhoven. Het Groene Ei is het 
eerste kunstwerk dat nu wordt gereali-
seerd. 

Het kunstwerk moet op een poëtische wij-
ze uitdrukking geven aan de economische 
potentie van de pluimveesector waarmee 
de regio groot is geworden. De open vorm 
moet het mysterie van beginnend leven 
zichtbaar maken dat normaal gesproken 
onzichtbaar in het ei ligt opgesloten. Het 
kunstwerk staat symbool voor de innova-
tieve kracht van de regio die niet alleen 

zichtbaar is in de landbouw en veeteelt, 
maar ook in een breed scala aan innova-
tieve bedrijven die de drager zijn van de 
Kempische economie. Tegelijkertijd fun-
geert Het Groene Ei in vorm en constructie 
als tegenhanger van De Blob in Eindhoven. 

De zwarte els 
Het kunstwerk ligt op een betonnen pla-
teau waarvan de huid bestaat uit Kem-
pisch zand dat kenmerkend is voor de 
arme landbouwgronden van de streek. In 
het plateau is een uitsparing gemaakt voor 
een meerstammige zwarte els. Deze boom 
verwijst enerzijds naar de gevlochten heg-
gen van Het Groene Lint en anderzijds 
biedt deze rust en bescherming aan het 
kwetsbare Groene Ei. Bovendien drukt de 
meerstammige boom de wederzijdse ver-
bondenheid tussen de stad en het platte-
land. 

Kunstwandelroute Het Groene Lint
De kunstwandelroute Het Groene Lint is 
een natuurkunstwerk van de Amsterdamse 
kunstenaar Annet Bult en wordt momen-
teel aangeplant. Het duurt nog drie tot vijf 
jaar voordat de heggen daadwerkelijk ge-
vlochten kunnen worden en in volle pracht 
en praal te bewonderen zijn. 

In het ontwerp van Annet Bult eindigt de 
wandelroute rond het Van Abbemuseum in 
Eindhoven met de Eerselse Mariakapel in 
vormsnoei in het groen. Marcel Smink wil-
de daar iets tegenoverstellen en ontwierp 

Het Groene Ei voor de Ovonde als begin-
punt van deze route.

Kunstwerk Het Groene Ei kwam tot stand 

met bijdragen van de gemeente Eersel, 
LEADER, Cultuurfonds Bank Nederlandse 
Gemeenten en de Provincie Noord-Bra-
bant.

Kunstwerk Het Groene Ei onthuld
Het begin van de kunstwandelroute Het Groene Lint
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

Meeltjes

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.

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

Zeis, € 25,-. Tel. 06-83918582.

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.

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

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

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

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

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.

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.

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

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

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

Originele Roundup. Tel. 06-16933391.

Weber barbecue-grill, 47 cm, incl. briketten, 
starter en hoes. € 50,-. Tel. 06-46676693.

Steigerklemmen, 10 stuks, € 5,- per stuk.
Tel. 06-46676693.

Dahlia knollen, wit en rood, € 2,50 per zakje.
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.

Nintendo spelcomputer Wii Sports, 
geheel compleet, incl. 2 controllers en 
afstandsbediening. T.e.a.b. Tel. 06-14646283.

Ebike Kalkhoff 2015 accu, 625 W, kleur: groen.  
Vraagprijs € 750,-. Tel. 06-40700455.

Dames 5-Wheels inline skates met aluminium 
frame, maat 38, wielen diam. 76 mm, hardheid 
78A. € 45,-. Tel. 06-51176370.

Miele diepvrieskast met 4 laden, 60 x 60 en 
H 85 cm, i.g.st. € 30,-. Tel. 0497-643599.

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

Div. rieten manden v.a. € 5,-. Hondenschaar 
en kam € 7,50. Videocamera Panasonic 
NVMX8 (buitenlandse stekker) € 75,-. 2 rode 
metalen prullenbakken € 15,-. 4 metalen 
kaarsenstandaards € 15,-. Bing & Grondahl 
porselein beeldje, matroos € 30,-. Grote 
nietentang. Bel voor foto’s: 06-39366240.

Chausseur koekenpan € 35,-. 2 tafellampen 
(buitenlandse stekkers) € 15,-. Wit servies (20 
borden, 12 soepkommen) € 25,-. 2 pers. sprei, 
blauw/zwart, € 15,-. Antiek spinnenwiel € 40,-.
Matras, 2x2 m, pocketvering, € 250,-. Houten 
lampenvoet € 10,-. Bel voor foto’s:
tel. 06-39366240.

Powertex verf, 5 liter € 55,-. 1 liter € 10,-. 0,5 
liter € 5,-. Powertex schilderijen, verschillende 
prijsklassen. Tel. 0497-382972.

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

Spinnewiel, i.g.st. € 10,-. Tel. 0497-681636.

Transporter damesfiets, merk Cortina, zwart, 
3 versnellingen, z.g.a.n. € 150,-. 
Tel. 06-53416897.

Stalen bureau met 6 laden en stoel, 
156x78x78, t.e.a.b. + klein stalen bureautje 
met 4 laden, 95x50x71. Tel. 0497-643551.

Wijnrek, metaal, zwart, voor 16 flessen, hoogte 
95. Tel.06-47038398.

Liebherr A ++ diepvrieskist, inhoud 250 liter, 
afm. 114 x 70. € 60,-. Tel. 06-44404693.

Stevig houten bed, 2-persoons, 1.60 x 2.00 m, 
met bodem, zonder matrassen. 
Vraagprijs € 60,-. Tel. 0497-385672. 

Hanglamp, ovaal mat glas, 6 dimbare 
ledlampen, in hoogte verstelbaar, L 137.  
Tel. 06-47038398.

Luxaflex raamlamellen, incl. rails, bestaande 
uit 2 delen. B 300 x B 190 x H 250,5.  
Tel. 06-47038398.

6-delig set schroevendraaiers, nieuw, 
magnetits. Vr.pr. € 15,-. Tel. 06-15575024.

Elektrische zonnescherm, 7 m breed en 3 m 
uitloop, met knikarm, doek is ecru met grijs, 
2 jaar oud, € 800,-. Tel. 0497-681832.

Wit kinderbedje met matras en aerosleep 
matrasdek. € 19,-. Tel. 0497-388477.

Driewieler, glijbaantje, buggy en kinderstoel, 
€ 2,50 per stuk of samen € 7,50. 
Tel. 0497-388477.

TE HUUR GEVRAAGD: Benedenwoning met 
2 kamers, keuken, douche, toilet en berging. 
Tel. 06-47386464.

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

VERLOREN: Zwart microfoontje met clip t.b.v. 
mijn hoorapparaat, tussen Bladel en Eersel, 
formaat 6 x 2,7 cm. Tel. 06-46323776.

GEVONDEN: Sigarettenkoker bij het Koning 
Kirië pad in Hoogeloon. Tel. 06-46469297.

GEVONDEN: Blauwe sleutelhanger met tekst 
en huis- en fietssleutel op de Hoef tussen 
Reusel en Bladel. Tel. 06-25441881.

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

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

GRATIS AF TE HALEN: Spulletjes voor 
garagesale of rommelmarkt. Tel. 06-44102821.

GRATIS AF TE HALEN: Zonnehemel met bed, 
z.g.a.n. Tel. 0497-643551.

GRATIS AF TE HALEN: Buttons. Tel. 681636.

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.

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

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

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

GEVRAAGD: Steenklem voor te lenen i.v.m. 
bouw garage. Tel. 06-37477930.

GEVRAAGD: Modeltreinen van Märklin, 
Fleischmann, Roco enz. en modelvracht/auto 
(onbespeeld) schaal 1:43-1:50. 
Tel. 0497-388147.

 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

GRATIS

GEVONDEN

GEVRAAGD

TE KOOP

GEZOCHT

VERLOREN

 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



37 7 mei 2021
St

ar
t:

Re
us

el
Ho

ek
ek

ke
r

Co
ör

di
na

te
n 

: 
51

.3
57

15
1,

5.
17

21
85

M
EI

Be
gi

n 
bi

j g
ro

en
 ic

oo
n-

pi
jl 

en
 vo

lg
 d

e 
ge

le
 li

jn
, z

oa
ls 

aa
ng

eg
ev

en
 o

p 
sa

te
lli

et
fo

to
 va

n 
Re

us
el

N
nr

:
G

nr
:

B
nr

:
S

nr
:

    
    

   B
ov

en
st

aa
nd

e 
on

de
rw

er
pe

n 
pa

ss
ee

r j
e 

er
ge

ns
 ti

jd
en

s j
e 

to
ch

t. 
Ze

t z
e 

1 
t/

m
 4

 in
 d

e 
ju

ist
e 

vo
lg

or
de

.
    

    
   D

e 
bi

jb
eh

or
en

de
 le

tte
rs

 p
la

at
s j

e 
ve

rt
ica

al
 in

 h
et

 p
uz

ze
lv

el
d 

on
de

ra
an

 d
it 

fo
rm

ul
ie

r (
bl

au
w

e 
pi

jl)

   O
nd

er
st

aa
nd

e 
sa

te
lie

tfo
to

 to
on

t 4
 v

ra
ag

te
ke

ns
 1

 t/
m

 4
 . 

Na
bi

j d
ie

 p
un

te
n 

vi
nd

 je
 h

et
 a

nt
w

oo
rd

  o
p 

de
 v

ra
ge

n.
vr

aa
g 1

St
aa

t h
ie

r e
en

 ge
bo

d 
of

 e
en

 ve
rb

od
?

vr
aa

g 3
Ho

e 
he

et
 d

e 
be

ek
 d

ie
 je

 h
ie

r p
as

se
er

t?
vr

aa
g 2

W
at

 is
 d

e 
op

te
lso

m
 va

n 
de

 6
 ci

jfe
rs

 o
p 

ka
st

?
vr

aa
g 4

In
 w

el
ke

 ta
al

 ri
ep

en
 d

e 
Br

itt
en

 h
un

 b
ev

el
en

?
Pl

aa
ts

 je
 a

nt
w

oo
rd

en
 h

or
izo

nt
aa

l i
n 

he
t p

uz
ze

lv
el

d 
on

de
ra

an
 d

it 
fo

rm
ul

ie
r

an
tw

. 1
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

an
tw

. 2
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

an
tw

. 3
X

X
X

X
X

X
X

X

an
tw

.4
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

 Jo
uw

 o
pl

os
sin

g,
 b

es
ta

an
de

 u
it 

vi
er

 le
tte

rs
, v

ul
 je

 in
 b

ij 
vr

aa
g 1

1 
op

 h
et

 in
le

ve
r f

or
m

ul
ie

r. 
    

   (
! l

et
te

rs
 vo

rm
en

 gé
én

 w
oo

rd
!)

    
    

    
    

    
    

 D
it 

bl
ad

 d
us

 n
ie

t i
nl

ev
er

en
, h

et
 is

 é
én

 d
ee

l  v
an

 h
et

 H
W

R-
He

em
sp

el
 2

02
1,

 b
es

ta
an

de
 u

it 
tw

ee
 fo

rm
ul

ie
re

n

Di
ng

 m
ee

 n
aa

r 
de

 ti
te

l: 
éé

n 
de

r 
sli

m
ste

 R
eu

se
ln

ar
en

50
 ja

ar
 ju

bi
le

um
 H

EE
M

SP
EL

 2
02

1
    

 "O
P 

ZO
EK

 N
AA

R 
GO

UD
EN

 K
OR

EN
AR

EN
" 

Af
l. 

 2
De

el
ne

m
er

:
Ad

re
s:

M
EI

W
oo

np
la

at
s:

E-
m

ai
l:

Te
l:

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

1
Ho

e 
w

as
 d

e 
bi

jn
aa

m
 va

n 
de

 b
ek

en
ds

te
 R

eu
se

lse
 sm

ok
ke

la
ar

?
5

Ho
e 

no
em

t m
en

 d
e 

jo
ng

st
e 

le
de

n 
bi

j J
on

g N
ed

er
la

nd
?

2
In

 w
el

ke
 p

la
at

s w
er

d 
sla

gw
er

kg
ro

ep
 C

on
co

rd
ia

 la
nd

sk
am

pi
oe

n 
in

 2
00

8?
6

In
 w

el
k 

ge
bo

uw
 w

as
 e

er
st

e 
Re

us
es

le
 B

oe
re

nl
ee

nb
an

k?
3

W
el

ke
 m

ar
ke

rin
g h

ee
ft 

in
 R

eu
se

l n
um

m
er

 2
00

?
7

In
 w

el
k 

la
nd

 is
 h

et
 m

iss
ie

ge
bi

ed
 va

n 
Th

eo
 A

da
m

s?
4

Na
am

 va
n 

la
at

st
e 

fra
te

r d
ie

 h
oo

fd
 w

as
 va

n 
Si

nt
 Jo

ze
fs

ch
oo

l.
8

W
el

ke
 sp

or
tc

lu
b 

is 
be

ke
nd

 va
n 

de
 k

oe
ke

na
ct

ie
s?

Op
dr

.1
Fi

lip
pi

ne
pu

zz
el

1
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
2

X
X

X
X

X
X

X
X

X
3

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
4

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

5
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

6
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
7

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

8
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
X

X
vr

aa
g 2

W
at

 is
 D

av
id

 va
n 

Di
jk

 in
 R

eu
se

l
A

Ke
ep

er
 R

eu
se

l S
po

rt
B

Di
rig

en
t C

on
co

rd
ia

C
Pa

st
oo

r
D

Ge
m

ee
nt

e-
ra

ad
sli

d

vr
aa

g 3
 

Va
n 

w
ie

 d
ee

d 
m

en
 in

 R
eu

se
l, 

in
 d

e 
ja

re
n 

ze
ve

nt
ig

, v
on

ds
te

n 
na

bi
j d

e 
W

eg
ek

ke
r?

A
Fr

an
se

n
B

Ro
m

ei
ne

n
C

Sp
an

ja
ar

de
n

D
Du

its
er

s

vr
aa

g 4
De

ze
 a

fb
ee

ld
in

g i
s e

en
:

A 
gi

er
sc

he
p

C
po

ot
st

ok

B
de

kli
rk

e
D

sc
hi

et
lo

od

vr
aa

g 5
W

el
k t

op
on

ie
m

 ko
m

t i
n 

Re
us

el
 n

ie
t v

oo
r?

A
Sc

hu
ur

tje
n

B
W

es
tr

ik
C

To
re

nb
ro

ek
D

Ko
pp

en
aa

rs

vr
aa

g 6
Va

n 
w

el
k g

eb
ou

w
 w

er
d 

de
 e

er
st

e 
st

ee
n 

ge
le

gd
 in

 2
00

3?
A

de
 T

oe
ko

m
st

B
d'

n 
Aa

ch
te

ru
m

C
d'

n 
Bo

eg
en

t
D

de
 P

lo
nd

er

vr
aa

g 7
Ho

e 
no

em
t m

en
 d

e 
ou

de
rs

 va
n 

de
 vi

er
de

 ge
ne

ra
tie

 in
 e

en
 st

am
bo

om
?

A 
ov

er
gr

oo
to

ud
er

B
gr

oo
to

ud
er

C
be

to
ve

rg
ro

ot
ou

de
r

D
op

a 
en

 o
m

a

vr
aa

g 8
W

at
 is

 e
r  

m
om

en
te

el
 in

 b
ijn

a 
el

ke
 b

as
iss

ch
oo

lk
la

s w
el

 te
 vi

nd
en

?
A

ro
ze

nk
ra

ns
B

fid
ge

t t
oy

C
ha

kt
ol

D
ho

el
ah

oe
p

Zo
, e

n 
da

n 
nu

 le
kk

er
 n

aa
r 

bu
ite

n 
!

vr
aa

g 9
.

Ha
nd

w
er

kt
ui

g o
m

 h
et

 la
nd

 te
 b

ew
er

ke
n

Bi
j d

e 
co

ör
di

na
te

n 
  5

1.
36

75
61

  , 
5.

17
21

17
    

   v
in

d 
je

 a
ch

te
r h

et
 ra

am
  d

e 
le

tte
rs

 v
oo

r d
e 

op
lo

ss
in

g.

vr
aa

g 1
0

Ra
ad

 d
e 

le
ng

te
 va

n 
he

t t
ou

w
 in

 cm
.

In
 d

ez
e 

Re
us

el
se

 vi
tr

in
e 

vi
nd

 je
 h

et
 to

uw
 

De
 le

ng
te

 in
 cm

:

vr
aa

g  
11

 P
la

at
s h

ie
r i

n 
ju

ist
e 

vo
lg

or
de

 je
 le

tte
rs

 a
ls 

op
lo

ss
in

g v
an

 je
 sp

eu
rt

oc
ht

.
    

    
   L

et
 o

p 
!  

Je
 le

tte
rs

 h
oe

ve
n 

ge
en

 w
oo

rd
 te

 v
or

m
en

.
1

2
3

4
Vo

lg
 d

e 
ro

ut
e 

w
el

ke
 je

 k
un

t d
ow

nl
oa

de
n/

pr
in

te
n 

va
na

f w
w

w
.h

ee
m

ku
nd

er
eu

se
l.n

l

Di
t i

ng
ev

ul
de

 fo
rm

ul
ie

r m
ai

l j
e 

ui
te

rli
jk

 3
1 

m
ei

 n
aa

r: 
he

em
sp

el
@

he
em

ku
nd

er
eu

se
l.n

l
 O

f d
ep

on
ee

r h
et

 in
 d

e 
br

ie
ve

nb
us

 v
an

 h
et

 g
em

ee
nt

eh
ui

s 
Ke

rk
pl

ei
n 

3 
Re

us
el

In
te

re
sse

 in
 w

oo
np

la
at

sk
en

ni
s?

 W
or

dt
 d

an
 li

d 
va

n 
He

em
ku

nd
e 

W
er

kg
ro

ep
 R

eu
se

l

M
EI

W
oo

np
la

at
s:

    
    

    
    

    
    

    
    

    
   

Ad
re

s:
E-

m
ai

l:
Te

l:

vr
aa

g 9
.

Ha
nd

w
er

kt
ui

g o
m

 h
et

 la
nd

 te
 b

ew
er

ke
n

HISTORISCH SPEL



387 mei 2021

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

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

6e Zondag van Pasen
Zaterdag 8 mei
17.30 uur: Eucharistieviering
- Nel Michelbrink-Peijs
- Henk Lemmens
- Harrie van Limpt en Christina 
  van Limpt-Lanen en overleden kinderen

Zondag 9 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Lisa Brouwers
- Jan Roovers en Toos Roovers-Timmers
- Miet van den Borne-Peijs
- Kees Dobbelaar
- Nelly Lavrijsen-Sweijen en 
  Theo Lavrijsen (nms. KBO Reusel)
- Lies van Gorp-van Ham
- Will Basemans (nms. Anna Basemans)
- Corrie Roijmans-Gevers
13.00 uur: doopviering Jaivey Antonis

Maandag 10 mei
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 11 mei
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Overleden familie Jansen-van Limpt
- Overleden ouders Pluijms-van Bommel 
  en overleden familie
- Mia van den Berg-van Kauuwen

Woensdag 12 mei
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Hoogfeest van Hemelvaart
Donderdag 13 mei
09.30 uur: Eucharistieviering

- Ad van Gompel
- Harrie Rijkers en Anneke Jansen-Rijkers 
  en Bernard Jansen

Feest: H. Matthias, Apostel
Vrijdag 14 mei
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

7e zondag van Pasen
Pinksternoveen
Zaterdag 15 mei
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 16 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Boer van Gompel en 
  An van Gompel-van Sambeeck 
  (vw. verjaardag An)
- Harrie Vermeulen en 
  Toos Vermeulen-van Barschot en 
  kinderen Lenie, Ad, Piet en Karien

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
Vanaf 16 mei weer kerkdiensten vanuit het Witte Kerkje in Bladel

Zondag 9 mei: 10.00 uur. Uitzending vanuit dienst in 
Immanuëlkerk, Veldhoven.
Zondag 16 mei: 10.00 uur. Ds. Marie-Jantine Kreeft.
Zondag 23 mei: 10.00 uur. Pinksteren. Voorganger volgt nog.
Zondag 30 mei: 10.00 uur. Mevr. Anneke van Nieuwenhuizen, 
Veldhoven.

- Door Covid-19 beperkingen: maximaal 2 x 15 kerkgangers.
- Alle diensten te beluisteren via Radio KempenFM (FM 97.2 MHz, ook digitaal).

Petrusklepel
De Petrusklepel heeft enkele weken let-
terlijk niet geslagen. De halfuurslag deed 
het wel (in Bladel), maar de uurslag niet. 
Gelukkig is dat dankzij de inzet van goe-
de vrijwilligers verholpen. Bedankt! Het 
kerkelijk leven gaat gewoon door als een 
klok niet luidt, maar het is toch fi jn als alles 
werkt. Dat doet me denken aan functie-
verlies voor mensen. Ik hoor de laatste tijd 
veel berichten van mensen die iets verlo-
ren hebben. Iemand mag geen auto meer 
rijden, iemand kan wegens ziekte niet 
werken, iemand heeft een hoorapparaat 
nodig, enz. Functieverlies is voor velen 
een realiteit. Dingen die normaal waren, 
beginnen te haperen. Gelukkig zijn er al-
tijd mensen die willen helpen, beroepsma-
tig of vrijwillig. Maar het is een kunst om 
dat ook toe te laten. We willen allemaal 
het liefst zelfstandig zijn, maar het leven 
zit zo in elkaar dat we elkaar nodig heb-
ben. Vooral de oude generatie vindt het 
lastig om anderen ‘tot last te zijn’. Dan is 
het goed om met woorden en gebaren te 
laten zien dat we gráág helpen. Een deel 
van de zorg voor hulpbehoevenden is ge-
professionaliseerd. Het andere deel be-
staat uit onze persoonlijke aandacht. Het 
een is als het ware de klok, het andere de 
klepel. Samen laten zij klinken wat iedere 
mens nodig heeft: hoop!

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 8 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, Gebedsdienst

6e Zondag van Pasen
Zondag 9 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Maandag 10 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 11 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 12 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
                 (geen aanbidding om 19.00 uur)
19.00 uur: Casteren Kerk

Hemelvaart
Donderdag 13 mei
09.30 uur: Hoogeloon, Kerk
Tevens Pancratiusviering
- Josef en Hubertina Spierts-Biermans 
  en overleden kinderen
11.00 uur: Bladel, Kerk 
- Willy en Wim van Bakel-Luysterburg
11.00 uur: Hapert, Den Tref

H. Mattias
Vrijdag 14 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vooravond
Zaterdag 15 mei
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
- Alda Coolen-Verhagen 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk H.H. Antonius 
                 en Brigida, Eucharistieviering

7e Zondag van Pasen
Zondag 16 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 15 en 16 mei)

Bladel zaterdag:
- Ter ere van de Heilige Maagd Maria

Bladel zondag:
- Ter ere van de Heilige Maagd Maria

Casteren:
- Peter Derks
- Harry Hooijen

Hapert:
- Frits Brekelmans (f)
- Lena van Dingenen (f)

Hoogeloon:
- Riek Ansems-van de Pas
- Domien en Henrica 
  Rademakers-Kemps
- Miet van de Vondevoort-Timmermans

Netersel:
- Petrus Josephus van den Hout, 
  echtgenote en overleden familieleden

Mededelingen:
-  In de meimaand bidden we voor de och-

tendmissen om 08.00 uur het Rozen-
kransgebed. In de weekenden bidden we 
een tientje van de Rozenkrans na de Mis. 

-  Maandag 3 mei is het Petruswinkeltje in 
het parochiekantoor opengegaan. De 
openingstijden zijn van 09.00 tot 12.00 
uur op werkdagen. 

-  De dames die voor wekelijkse versierin-
gen van de kerk in Bladel zorgen zijn op 
zoek naar versterking. Zij werken met een 
rooster zodat u niet iedere week hoeft te 
komen. Als u interesse hebt kunt u zich 
melden bij het parochiesecretariaat.

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.

Dorpstraat 25A - 5575 AE Luyksgestel 
www.uitvaartbegeleiding-kempenland.nl 

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

Maandag: 10.30 uur - 11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg 

Dinsdag: 07.30 uur - 10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 13.30 uur - 15.30 uur: jeu de boules

Woensdag: 07.30 uur - 12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 10.00 uur - 15.00 uur: dagopvang d’r tussen uit (d’n Overkant)

Donderdag: 09.30 uur - 12.00 uur: dagopvang ’t Kwetternest (d’n Overkant)
 10.30 uur - 11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
 13.30 uur - 15.30 uur: jeu de boules

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

Bij bezoek aan Steunpunt de Kloostertuin 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

10 MEI

T/M

VRIJDAG 

14 MEI

Dat zovelen geraakt zijn 
door het overlijden van onze moeder en oma,  

Corrie Roijmans-Gevers
30-11-1941                   8-4-2021

heeft ons diep geroerd.

Wij willen iedereen bedanken voor alle belangstelling en medeleven,
namens kinderen en kleinkinderen.

Vacatures 
Rode Kruis Brabant-Zuidoost

Collectant
Word collectant en doneer 2 uurtjes van uw tijd in de week van 13-19 juni.

Fondsenwerver
Samen met het fondsenwervers team zorgt u voor donaties van particulieren, 
stichtingen en bedrijven.

Interesse? 
Check www.rodekruis.nl/brabant-zuidoost of bel 040-2443311.

Hoe verwarm je je woning of be-
drijfspand zonder CV-ketel? En hoe be-
reid je je maaltijd zonder gasfornuis? 
Wat zijn de alternatieven voor aardgas? 
En wat als niet één huishouden, maar 
een hele wijk of heel dorp naar aardgas-
vrije oplossingen zoekt? Op dit moment 
werken 8 lokale organisaties samen aan 
een plan om onze gemeente aardgas-
vrij te maken. De weg naar aardgasvrij 
noemen we de warmtetransitie. Het bij-
behorende plan heet de Transitievisie 
Warmte (TVW). Deze is naar verwach-
ting eind 2021 klaar.

Het opstellen van de TVW gebeurt vanuit 
het landelijke Klimaatakkoord. Hierin is 
afgesproken om de uitstoot van CO₂ terug 
te dringen en gebouwen ‘af te koppelen’ 
van het gas. Alle dorpskernen zomaar los-
koppelen gaat niet van vandaag op mor-
gen. Het is een traject dat loopt tot 2050. 
Dan moeten volgens de Rijksoverheid alle 
gemeenten van het gas af zijn. In de TVW 
geven we doorkijk naar 2050. Ook geven 
we aan wat we concreet vóór 2030 gaan 
doen. 

Denk mee!
We willen natuurlijk graag weten hoe je als 
inwoner in dit traject betrokken wil worden. 
Er wordt daarom op donderdagavond 20 
mei een inwonersavond georganiseerd. 
Ook zijn de dorpsraden van de verschillen-
de kernen bevraagd over hoe we inwoners 
kunnen betrekken bij dit onderwerp. Als de 
coronamaatregelen het toestaan, trekken 
we met een caravan door de wijken om 
inwoners te bevragen. Ook schakelen we 
ons Inwonerspanel in. 

Meer informatie over de warmtetransitie 
vind je op via www.reuseldemierden.nl/
transitievisie-warmte! Hier kun je je ook 
aanmelden voor de inwonersavond.

Van het aardgas af; dat doen we samen
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HHeemmeellvvaaaarrttssddaagg
ddoonnddeerrddaagg 1133 mmeeii ooppeenn 
vvaann 1100::0000 –– 1177::0000 uuuurr

frisdrankvoordeel.nl Wij volgen de richtlijnen
trays vanaf 8,00 van het RIVM op

acties geldig van
07-05 tm 13-05-21

Alle Zondagen In Mei Extra Open!

Wij testen GRATIS uw vijverwater

17,⁹⁹
29,99

actie

Lantaarn
 50 cm | Ø 31 cm 
Bamboo met glas

🌸🌸 MOEDERDAG 🌸🌸
Zondag 9 mei is het Moederdag! 

Dan verdienen alle moeders het om 
in het zonnetje gezet te worden. 

Verras je allerliefste moeder, 
schoonmoeder, oppasmoeder, 

jufmoeder, de voor-het-eerst-moeder 
of een ander belangrijk persoon uit 
jouw leven met een cadeau. Zet jij 

haar ook in de bloemetjes?

#moederdag #cadeau #tuinplant 
#kamerplant #bloemen #planten 

#interieur #bedankt #lente 
#vierhetleven #maakmamablij 

#mama #moeder #schoonmoeder 
#oppas #juf #dierbaar 

#zeghetmetbloemen #waardering

Zondag 9, 16, 23 & 30 Mei
open van 12:00 – 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

Terraspot Zomermix
Doorsnede: 22 cm
Diverse kleurmixen

Van  12,99

Voor 9,⁹⁹

13,⁹⁹
16,99

actie

Rosa Op Stam
Winterhard
Diverse kleuren
Excl. siermand

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

4,-
4 voor

8 SOORTEN

Surfinia (hang)
Zomerbloeier
Diverse kleuren 
2,29 per stuk

3 voor

5,⁰⁰

9,⁹⁹
14,99

actie

Gieter ‘Deluxe’
Kunststof
Inhoud: 10 liter
Diverse kleuren

10,-
5 voor

Solar Bulb Lamp
Kleur: Helder of Multi
Op zonne-energie 
2,49 per stuk

NU:

2+1 gratis

Pokon Terras & 
Balkon Voedings-
kegels
-Goed voor 180 
dagen voeding
-10 kegels per 
verpakking

3,19 per stuk

Suzanne met de 
mooie ogen
‘Thunbergia’
Zomerbloeier
Boog: 90 cm

17,⁹⁹
20,99

actie

5,-
3 voor

Lobelia (hang)
Zomerbloeier
Diverse kleuren

NU:

2+1 gratis

Legro Potgrond 
Met Langwerkende 
Meststoffen
40 liter
Universele potgrond 
met langwerkende 
meststoffen

6,39 per stuk

9,⁹⁹
12,99

actie

Sundaville
Zomerbloeier
Struik | Rood
Potmaat: 17 cm

13,⁹⁹
16,99

actie

Moederdag Arrangement 
Appel of peer glas 

gevuld met plantjes

Diverse combinaties 

Hoe Verras Jij Mama?
Bij Tuincentrum Groenen vind je alles 

om moeders eens goed te verwennen!
Bij Tuincentrum Groenen vind je alles 

om 
Struik | Rood
Potmaat

Volop Moederdagtips!
Alles om mama in het 
zonnetje te zetten!

Volop Moederdagtips!

Volop Moederdagtips!

Lantaarn
| Ø 31 cm 

🌸🌸

Gieter ‘Deluxe’

literr

Volop Moederdagtips!

Moederdag Arrangement 

17,⁹⁹

Suzanne met de 
mooie ogen


