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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - ‘Op de fi ets, zie je iets, blijf 
je thuis, dan zie je niets’, wijze woorden 
van één van de medeoprichters van TWC 
Hapert Theo Panken. De club bestaat 
dit jaar precies 40 jaar. Reden voor een 
feestje, zou je denken maar dat wordt 
door de maatregelen en het virus klein 
gehouden. De leden zijn wel weer voor-
zichtig aan het fi etsen geslagen. Vier 
van hen vertellen over het verleden, het 
heden en de toekomst van ‘hun clubke’.

Aan de wieg
Theo stond veertig jaar geleden mee aan 
de wieg van Toer- en Wielerclub Hapert. 

“We fi etsten vaak met een klein groepje 
door de Kempen. Omdat veel dorpen om 
ons heen een echte toerclub hadden, von-
den we dat wij dat in Hapert ook moesten 
hebben. En zo geschiedde. We begonnen 
met ongeveer twintig leden en langzaam 
is dat uitgegroeid tot de honderdveertig 
leden die we nu hebben.” Harrie Geraerts 
is er vanaf het begin bij: “We gingen altijd 
op zondagochtend fi etsen, zaterdag kon 
niet want toen moest er nog gewerkt wor-
den. Dat is inmiddels niet meer zo en dus 
gebruiken we de zaterdag nu voor de grote 
tochten die we graag fi etsen. Op zondag 
wordt nog steeds een rondje door de Kem-
pen gefi etst maar bij TWC Hapert kun je 
méér dan dat.”

Ver en snel
Harrie Schoondermark mag, vergeleken 
bij de anderen, bijna beginner genoemd 
worden. “Ik ben pas 25 jaar lid”, lacht hij. 
“Onze club heeft naam gemaakt omdat we 
van snel en ver houden. Ons gemiddelde 
lag lange tijd redelijk hoog en dat is de 
reden dat we nu drie groepen hebben, dan 
kan iedereen kiezen hoe snel en hoe ver er 
gefi etst wordt. Ik mag zelf graag lang op 
de fi ets zitten en geniet ontzettend van de 
‘Meerdaagsen’ en de zwaardere tochten 
waar we aan meedoen. Heerlijk om uren 
op de fi ets te zitten.” Er zijn meer leden die 
daarvan genieten; een speciale vermelding 
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Op de fi ets, 
zie je iets
TWC Hapert bestaat 
40 jaar, tijd voor een 
terugblik op mooie 
momenten en 
herinneringen
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Vorige maand werd voorzichtig de eerste tocht van het jaar gereden. “In tweetallen met drie minuten tijd tussen alle koppels”, vertelt 
Harrie Schoondermark. “We hadden het fi jne gevoel weer sámen te zijn want dat is het mooie van de club: samen fi etsen. We hebben 
wel plannen voor het jubileumjaar maar of het door kan gaan blijft afwachten. We willen in september naar Duitsland voor een meer-
daagse en daar een gezellige barbecue houden maar of het ervan zal komen? De tijd gaat het ons leren.”
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Meer informatie 
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tijdens het interview krijgt Harrie Coppens. 
“Die moet je met een stuk hout van zijn 
fi ets slaan”, lachen de aanwezigen. “Bij 
meerdaagsen in bijvoorbeeld Duitsland of 
Frankrijk, gaat Harrie eerst op de fi ets naar 
de locatie om er vervolgens drie dagen te 
gaan fi etsen en na afl oop weer op ’t fi etske 
terug naar huis te rijden.” Zijn naam wordt 
tijdens het gesprek nog dikwijls genoemd.

Minister van Buitenlandse Zaken
De buitenlandse tochten worden georga-
niseerd door Hans de Gouw, die zichzelf 
schertsend de Minister van Buitenlandse 
zaken van TWC Hapert noemt. “Het is een 
mooie taak om leuke en uitdagende toch-
ten te organiseren, de hotels te regelen en 
ervoor te zorgen dat niemand iets tekort 
komt. Ik fi ets zelf niet meer mee maar om 
erbij te zijn, is prachtig. We hebben zoveel 
plezier gehad in al die jaren. We zijn overal 

geweest: de Eifel, de Dolomieten, de Moe-
zel, de Vogezen. Erg leuk om de plekken 
waar wij gefi etst hebben terug te zien op tv 
tijdens de Giro of de Tour.” In 1999 was de 
eerste keer dat Hans Parijs-Hapert organi-
seerde, een tocht van 400 kilometer. “De 
eerste keren reden we vrijdagavond in een 
busje naar Parijs, stapten op de fi ets en 
reden terug naar Hapert. Toen er mensen 
op de fi ets in slaap vielen, hebben we 
besloten om pas na een goede nachtrust 
op zaterdagochtend te vertrekken. Veilig-
heid staat voorop.” 

Herinneringen
Terugdenkend aan het verleden, komt ter 
sprake hoe de eerste clubkleding eruit 
zag. Harrie: “Bert Antonius sponsorde die 
maar het materiaal was van een heel an-
dere kwaliteit dan nu. We propten zoveel 
mogelijk proviand in de zakken op de rug 
en als het begon te regenen, hing dat shirt 
op je achterwiel.” Er zijn zoveel anekdotes, 
zoveel herinneringen. Zoals de reis naar 
Frankrijk waar een zware tocht van 174 
kilometer met vier cols op het programma 
stond. Hans: “Eén van onze leden – Wim 
Maathuis – zat in de directie van VDL, des-
tijds onze sponsor. Hij had geroepen dat 
hij het vervoer zou regelen. Gingen we in 
de super-de-luxe spelersbus van PSV naar 
Frankrijk. Die mensen daar wisten niet wat 
ze zagen, toen er ‘slechts’ een paar wiel-
renners uitstapten.”

Kilometervreters
Theo is van dit gezelschap degene met de 
meeste kilometers op de teller. “Ik reed veel 
tochten met Harrie Coppens en we waren 
niet bang voor afstanden, zoals de 1200 ki-
lometer van Parijs-Brest-Parijs. Ik herinner 
me dat we samen de Amstel Gold reden. 
Bij elke stempelpost kreeg je een letter die 
samen de woorden Amstel Gold vormden. 
Hadden we net de hoogste klim achter de 
rug, kwamen we erachter dat we één post 
gemist hadden. Wij terug, konden we die 
berg wéér op fi etsen. Theo, hij fi etst liever 
twintig kilometer om dan dattie twee meter 
afsnijdt.”

Classic
Het grootste succes van TWC Hapert is 
de Classic Scherpenheuvel-Hapert. Harrie: 
“Voor leden is er verplichte deelname qua 
werkzaamheden, dat is ‘part of the deal’ 
als je lid wilt worden van onze club. De 
eerste keer waren er tweehonderdvijftig 
deelnemers, inmiddels een veelvoud daar-
van. We zijn internationaal bekend. Ik ken 
ook geen andere tochten die zo bijzonder 
zijn als deze, met de zegening van meneer 
pastoor voor het vertrek. Een groot evene-
ment dat voor ons een goede bron van in-
komsten is. Dat heb je nodig als club want 
er zijn ook veel kosten, zoals de kleding.” 
Sponsoren dragen ook bij aan de gezond-
heid van de club. “We zijn ontzettend blij 
met alle bedrijven die ons in al die jaren 
gesponsord hebben en dat nu nog doen. 
We zouden graag een groot feest voor ze 
willen geven maar dat gaat niet. We gaan 
in juni alle sponsoren bedanken op een 
andere, persoonlijke manier”, aldus Harrie.

Jubileum
Vorige maand werd voorzichtig de eerste 
tocht van het jaar gereden. “In tweetallen 
met drie minuten tijd tussen alle koppels”, 
vertelt Harrie. “We hadden het fi jne gevoel 
weer sámen te zijn want dat is het mooie 
van de club: samen fi etsen. We hebben 
wel plannen voor het jubileumjaar maar 
of het door kan gaan blijft afwachten. We 
willen in september naar Duitsland voor 
een meerdaagse en daar een gezellige 
barbecue houden maar of het ervan zal 
komen? De tijd gaat het ons leren.” En dus 
kijken de leden maar terug op al het moois 
wat ze samen beleefd hebben en verheu-
gen ze zich op de tijd dat ze weer onbe-
zorgd op de fi ets kunnen stappen voor een 
uitdagend rondje op de racefi ets.

Meer info of lid worden? 

www.twchapert.nl 
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TWC HAPERT

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

MA 17 MEI T/M 
ZA 29 MEI

POMPOENPIT 
BROOD    

Van € 3,30   

Nu voor € 2,85

Actie geldt alleen voor hele broden.
Alleen indien gehaald in winkel

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

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

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

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

particulier opdrachtgeverschap (CPO), of u 
bouwt uw toekomstige huis zelf, de W van 
Wonen kijkt naar de juiste voorwaarden die 
bij u passen zodat u in de toekomst zorge-
loos kunt wonen.
 
Indien u een Duurzaamheidsprofiel wenst 
te ontvangen, dan vragen wij u per mail uw 
postcode + huisnummer naar 
henk@dewvanwonen.nl te versturen. 
(dit is gratis en vrijblijvend).
 
Indien u bij ons een hypotheek afsluit dan 
ontvangt u ook een energierapport en/of 
bouwkundig rapport.
www.dewvanwonen.nl • Henk Hermans:  
tel. 06-11216678  of 085-0036633
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Wij komen graag bij u langs om onze 
bedrijfskleding te presenteren!

Officieel dealer van o.a. :

Onze 500m² showroom is geopend op afspraak!

volg samen met bike fashion de

en maak kans op mooie prijzen!

BIJ ONS IN DE SPECIAALZAAK

WIN . WIN . WIN . DOE MEE EN WIN!

WWW.BIKEFASHION.NL/GIRO
MEER INFO? GA NAAR

SPECIAALZAAK IN FIETSKLEDING EN ACCESSOIRES

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

WWW.BIKEFASHION.NL . VOLG ONS . . SEE YOU SOON!
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“Van den burgemeester vernam ik tot 
mijne stomme verbazing dat hij met 
kermis nachtpermissie gaf tot twee uur  
’s nachts. De burgemeester is onge-
huwd; hij schijnt een goed administra-
teur te zijn en gaat driemaal weeks naar 
Reusel om daar het secretariewerk te 
doen; de burgemeester-secretaris in die 
gemeente heeft het met zijne sigarenfab-
riek, op welke honderd man werken, wat 
volhandig.” Dat noteerde de Commis-
saris van de Koningin baron Van Voorst 
tot Voorst na een werkbezoek aan de 
gemeente Bladel in 1899. Burgemeester  
Coolen was inderdaad vrijgezel en goed 
administrateur maar van festiviteiten had 
hij minder verstand of deed te graag mee. 

Hij bleek goed geluisterd te hebben want 
in 1907 bij het volgende bezoek van de 
commissaris noteerde deze heel anders: 
“De sigarenindustrie floreerde, er waren 
wel honderd sigarenmakers in Bladel. De 
vrijgezellen gaven kostgeld af en hadden 
dus wel wat te verteren”. Deze wijsheid 
verkondigde de baron in zijn rapport. 
Er was nog meer goed nieuws voor de 
gemeente: de moraliteit van de bevolk-
ing blijft goed, veel beter dan in Reu-
sel en Hapert; het drankgebruik matig, 
drankmisbruik zo goed als nul, geen 
gedwongen huwelijken, geen onechte 
geboorten, het politieuur in de herbergen 
is ’s winters tien uur en ’s zomers elf uur 
en……. vrouwen komen niet in de her-
berg. In termen van nu zou je zeggen: 
Wat een saaie gemeente. Als nu com-
missaris Anema op bezoek komt, gaat 
het vast over andere zaken maar in de 

basis zijn de onderwerpen minder ver-
schillend dan het lijkt. Handhaven van de 
orde, werkgelegenheid, energievoorzien-
ing, vooral de water toe- en afvoer via de 
beken en riviertjes en de toestand van 
het wegennet. 

De sigarenindustrie trok veel werkgele-
genheid weg op het platteland. Een boer 
had moeite om een meid en knecht te 
krijgen. Die gingen liever in de sigaren- 
industrie werken want dan hadden ze 
meer vrije tijd en konden meer verdienen. 

De commissaris sprak niet alleen met 
burgemeester, ook andere notabelen 
kwamen op bezoek. De notaris kwam 
standaard klagen over de concurrentie 
van zijn ambtsgenoten in de omgeving  
en de pastoor en de dominee waren 
eveneens vaste gesprekspartners. In 
1911 constateerde de commissaris dat 
de burgemeester en de pastoor/deken 
elkaar niet zo goed gezind waren. De 
pastoor had eindeloos veel klachten 
over de burgervader en elke vorm van 
samenwerking ontbrak. Dat begon al 
bij de aanstelling van de burgemeester. 
De pastoor had niet gevlagd. Ondanks 
dat de burgemeester elke dag naar de 
Heilige Mis kwam kon de verstandhoud-
ing niet verbeteren. Dat was wellicht 
een eerste teken van het omslagpunt. 
De pastoor en de dominee hadden een 
grote macht in het verleden en troffen in 
burgerlijke zin een deeltijdburgemeester 
als medetoezichthouder op orde en net-
heid. De invloed van de geestelijkheid 
op het maatschappelijke gebeuren is 
momenteel niet erg groot. De burger-
vader zal echt niet vaak overleg voeren 
met  geestelijk herders in zijn gemeente. 
Dat is voorbij. De commissaris zal ook 
geen overleg meer voeren met de 
burgemeester over het aantal onwettig  
geboren kinderen. En vrouwen niet naar 
de kroeg? Kom op zeg!

Dick Bos

Bladel toen

column
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 van 10.00 - 16.00 uur 

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur
Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur
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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

KEMPEN - Wat is het fijn als het thuis 
lekker loopt. Als er rust is en de kinde-
ren lekker in hun vel zitten. Heerlijk als 
het gewoon gezellig is in huis!

Tijdens deze interactieve lezing gaan we 
het hebben over de dynamiek binnen het 
gezin in deze rare, onvoorspelbare tijd. 
Een tijd waarin het ritme steeds weer an-
ders is en er ook steeds weer andere din-
gen gevraagd worden van jou als ouder. 
Want natuurlijk is het fijn als het gezellig is 
in huis, maar dat is het echt niet altijd. Dat 
is natuurlijk heel normaal. Binnen elk gezin 
botst het wel eens, maar in deze tijd van 
coronamaatregelen die steeds weer veran-
deren, is het in veel gezinnen lastiger om 
de daarin de balans te vinden.

Jolijn Monteiro verzorgt deze lezing. Ze 
heeft sinds ruim 15 jaar een eigen prak-
tijk voor ouders, kinderen en gezinnen als 
kinderpsycholoog in Hapert en is zelf ook 
moeder van 3 kinderen. Hiermee ervaart ze 
ook zelf de veranderingen die deze bijzon-
dere tijd met zich meebrengt voor ouders. 

De online lezing is op woensdag 19 mei om 
20.00 uur en is gemakkelijk thuis te volgen 

via online platform Zoom. Via de agenda 
op www.bibliotheekdekempen.nl kun je je 
aanmelden, je ontvangt dan op 19 mei in je 
mailbox de link naar de lezing. Er zijn geen 
kosten aan verbonden, er wordt wel de 
mogelijkheid geboden voor een vrijwillige 
bijdrage. 

Bibliotheek de Kempen helpt graag jong 
en oud steeds behendiger te worden met 
online bijeenkomsten! Wil je nog graag wat 
vertrouwen opbouwen of heb je weinig er-
varing met Zoom? Volg dan online Digihulp 
van Bibliotheek de Kempen en krijg alle 
uitleg van één van onze deskundigen, ook 
te vinden via de activiteitenagenda op de 
website.

Online lezing bij de Bibliotheek 
door kinderpsycholoog 
Jolijn Monteiro

Herme Interieurbouw uit Bladel heeft 
een kavel gekocht op bedrijventerrein 
Kleine Hoeven. Begin 2022 verhuist het 
bedrijf naar het nieuwe pand. 

Herme Interieurbouw ontwerpt en reali-
seert vanuit haar eigen werkplaats totale 
interieurconcepten en maatwerk-meubel-
stukken voor horeca, retail, kantoorinrich-
ting of woningen. Herme startte in Reusel. 
Na een tijdje in Bladel te zijn gevestigd, 
keert het bedrijf terug naar Reusel.

Op de nieuwe locatie aan de Kleine Hoe-
ven wordt een nieuw, geheel duurzaam 
pand gebouwd. Het pand is ontworpen 
door Buro Sengers Architecten en wordt 
gebouwd door aannemersbedrijf P. van 
Hulst uit Duizel. Begin 2022 zet het bedrijf 
zijn activiteiten voort in Reusel.

Herme Interieurbouw bouwt op 
bedrijventerrein Kleine Hoeven

Impressie nieuwbouw Herme
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 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

Door Yvonne Vermeulen.

Het carpaal tunnel syndroom (CTS) is de meest 
voorkomende zenuwbeknellingen in de hand. De 
middelste handzenuw wordt hierbij in de carpale 
tunnel bekneld ter hoogte van de pols. De carpale 
tunnel is een nauw kanaal dat wordt gevormd door 
de middenhandsbotjes en de dwarse polsband 
tussen de pink -en duimmuis. In dit kanaal liggen 
de zenuw en buigpezen van de vingers.

Wat zijn de klachten? 
De klachten bestaan uit een verdoofd, tintelend of 
pijnlijk gevoel in de middenhand, duim of vingers (zel-
den in de pink). Ook kan er krachtverlies in de duim 
en hand ontstaan. Soms zitten de klachten in de hele 

hand en kunnen deze uitstralen naar de onderarm, elleboog en zelfs tot in de schouder. In 
de nacht nemen de klachten vaak toe en kunt u er wakker van worden. 

Wat zijn de oorzaken? 
Door veel en herhaaldelijke bewegingen van de hand, ongunstige werkhoudingen en 
hand/armtrillingen kan er zwelling ontstaan van het omhulsel waarin de buigpezen liggen. 
De zwelling drukt vervolgens op de zenuw waardoor er klachten ontstaan. Een zwelling 
kan ook ontstaan door hormonale factoren (denk aan zwangerschap en overgang). Ook 
kan het omhulsel gaan zwellen door reuma of suikerziekte. Doorgaans komt de aandoe-
ning vaker voor bij vrouwen dan bij mannen, met een piek tussen de 40 en 60 jaar. 

Wat kan ik er zelf aan doen? 
U kunt er voor kiezen om af te wachten, in 25% van de gevallen verdwijnen de klachten 
spontaan binnen een jaar. Als u hier niet op wil wachten kunt u een (sceeler)brace voor de 
nacht aanschaff en. Deze voorkomt dat de pols gedurende de nacht gaat knikken en dat 
de zenuw extra afgekneld wordt. Na 4 weken moet er een duidelijke vermindering van de 
klachten aanwezig zijn. Indien de klachten na 6 weken niet verminderd zijn, is het advies 
om contact op te nemen met de huisarts.

Wat kan de huisarts voor mij betekenen? 
Een huisarts kan een injectie met een ontstekingsremmer zetten. Mocht dit de klachten niet 
verminderen dan kan de huisarts u doorsturen naar een handchirurg voor een operatie.  

Wat kan de fysiotherapeut voor mij betekenen na de operatie? 
Om optimaal te kunnen herstellen na de operatie is het belangrijk dat het litteken niet te 
veel belast wordt. Gebeurt dit wel, dan zal het litteken harder en dikker worden en gaan 
trekken. De tintelingen mogen dan wel weg zijn, maar met een trekkend en/of hard litte-
ken in de hand bent u nog steeds ‘onthand’. Een bezoek aan de fysiotherapeut kan deze 
problemen voorkomen. Met gerichte leefregels en oefeningen bent u doorgaans binnen 
4-6 weken hersteld. 

Heeft u het vermoeden dat u een CTS heeft? Wordt u binnenkort geopereerd of bent u 
kort, of een aantal maanden geleden geopereerd? Wilt u weten wat we voor u kunnen 
betekenen? Wacht dan niet te lang en neem contact met ons op. Bij ons is uw hand in 
goede handen!

Fysiofi t Hapert
Alexanderhof 11  •  5527 EH Hapert  •  Telefoon 0497-388034

www.fysiofi thapert.nl

Het carpaal tunnel syndroom; 
wapperende handjes in de nacht

Er dit jaar 
zorgeloos op uit�

Informeer voor de mogelijkheden 
Tel.: +31 (0)6 15 17 10 29 - mail.: info@camperverhuurdekempen.nl

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
OVERGORDIJNEN 
EN INBETWEENS

Trendy en eigentijds                                   

Gratis
gemeten, gemaakt 

én geplaatst.

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

Inwoners, verenigingen, instellingen en 
ondernemers uit Lage Mierde zijn van 
harte uitgenodigd voor het webinar over 
de herinrichting van het Dorpsplein en 
de onwikkeling van het voedselbos! 
Meld je tot 19 mei aan via secretariaat-
dorpsraad@lagemierde.info. 

Hoe gaat het Dorpsplein eruit zien?
Samen met AGEL adviseurs heeft Dorps-
raad Lage Mierde een langetermijnvisie 
voor het Dorpsplein opgesteld. Er is geke-
ken naar de huidige situatie, maar ook naar 
nieuwe kansen om de omgeving te verster-
ken. Verschillende belanghebbenden zijn 
daarbij betrokken. Hoe zou het Dorpsplein 
er in de toekomst uit kunnen zien? Na de 
presentatie horen we graag jouw mening via 
secretariaat-dorpsraad@lagemierde.info! 
Uiteindelijk komt de langetermijnvisie bij de 
gemeente terecht. De gemeente zal het do-
cument beschouwen als inspiratiestuk; een 
concreet en wenselijk voorbeeld voor de in-
richting van het dorpsplein in de toekomst.  

‘Pluk de vruchten’ van het voedselbos
Wat is een voedselbos? Waar komt dat 
dan? Hoe ziet dat eruit? We vertellen je 
graag over onze plannen om dit najaar een 
voedselbos aan te planten. Laat je inspire-
ren en informeren. Wie weet ‘pluk jij straks 
ook de vruchten’ uit het voedselbos van 
Lage Mierde.

Webinar Dorpsplein 
Lage Mierde & voedselbos
Donderdag 20 mei, 19.30 tot 21.30 uur

De Dierenambulance Brabant-Zuidoost 
voert in opdracht van de gemeenten ver-
schillende taken uit. Ze verlenen eerste 
hulp aan gewonde (huis)dieren, vervoeren 
zieke en gewonde (wilde) dieren naar een 
dierenarts en/of opvangcentra, verzorgen 
particuliere ritten naar en van een dieren-
arts (indien er een ambulance beschik-
baar is), transporteren zwervende dieren 
en ze assisteren in opdracht van (dieren)
politie/brandweer/inspectiedienst in ge-
vallen waarbij dieren in nood zijn.

Treft u een wild dier in nood of een zwer-
vend of gewond huisdier aan? Neem 
dan contact op met de Dierenambulance 
Brabant-Zuidoost via tel. 0900-1120000. 
U krijgt dan de meldkamer aan de lijn. 
Zij nemen de melding aan en zetten deze 
(indien nodig) uit bij de dierenambulance. 
Wilt u dierenleed (mishandeling of verwaar-
lozing) melden? 

Doe dat dan via het meldnummer 144.

Dier in nood? 
Bel de meldkamer 
van de 
dierenambulance!
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Een heerlijke simpele zelfgemaakte 
tomatensaus, geserveerd met een pasta 
en kleine Italiaanse gehaktballetjes. 

Je kunt de balletjes ook nog een tijdje in 
de tomatensaus laten sudderen maar door 
alles los op te dienen is het ook een 
makkelijk gerecht wanneer je eters hebt die geen vlees lusten.

Mijn recepten zijn een leidraad, voel je vrij 
om ze aan te passen aan jouw smaak. Vind 
je dit moeilijk, stuur me dan een berichtje 

via ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka

WIST 
   JE 
 DAT...?

... er meer tweelingen geboren worden dan vroeger? 
Wetenschappers wijten dan aan het feit dat iets 

oudere moeders vaker een tweeling krijgen. Vrouwen kiezen 
er steeds later voor om een gezin te stichten. 
Daarnaast spelen vruchtbaarheidsbehandelingen, 

zoals reageerbuisbevruchting, een rol.

Polette al Sugo
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 500 gr rundergehakt
o 1 sjalot
o 1 el oregano
o 1 el Italiaanse kruiden
o 2 el balsamico azijn
o 1 el tomatenpuree
o 1 ei
o peper en zout
o 500 gr fusilli pasta
o 1 grote ui
o 6 tenen knoflook
o 250 gr cherrytomaatjes
o 400 gr tomatenstukjes
o 500 ml pasata
o 2 tl arrabiata kruiden
o 2 tl suiker
o 1 el balsamico azijn
o ½ bouillonblokje

Kook de pasta volgens de gebruiks-
aanwijzing van de verpakking.

Gehaktballetjes: Pel en snipper het
sjalotje. Maak het gehakt aan met het
sjalotje, de oregano, de Italiaanse
kruiden, de azijn, de tomatenpuree,
het ei en naar smaak peper en zout.
Kneed het mengsel goed door en
draai hier kleine gehaktballetjes van
Bak deze in wat boter in een
koekenpan.

Tomatensaus: Snipper de ui en hak

de knoflook fijn. Halveer de
cherrytomaten. Maak de tomatensaus
door de ui en knoflook aan te fruiten
in wat boter. Schep de cherrytomaten
erbij en bak een paar minuten mee.
Roer de pasata en de tomatenstukjes
erdoor en breng aan de kook. Roer de
kruiden, de azijn, de suiker en het
bouillonblokje erdoor en proef of de
smaak zo lekker is.

Dien het allermaal apart op en
serveer er evt. wat Parmezaan bij.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 15 min Klaar in: 35  min

cherrytomaatjes

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl
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Kook de pasta volgens de gebruiks-
aanwijzing van de verpakking.

Gehaktballetjes: Pel en snipper het
sjalotje. Maak het gehakt aan met het
sjalotje, de oregano, de Italiaanse
kruiden, de azijn, de tomatenpuree,
het ei en naar smaak peper en zout.
Kneed het mengsel goed door en
draai hier kleine gehaktballetjes van
Bak deze in wat boter in een
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door de ui en knoflook aan te fruiten
in wat boter. Schep de cherrytomaten
erbij en bak een paar minuten mee.
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Onlangs heb ik een oproep gedaan of het jullie smaakt? Daar heb ik positieve reacties op 
gekregen en 2 winnaars zijn uit de bus gekomen.

De taart is gewonnen door Henk Swaans uit Hoogeloon. De taart is een biscuit van aman-
del en pistache meel met een aardbeien botercrème. Het kookboek is door Chris van de 
Vijfeijke uit Bladel gewonnen. Zowel Henk als Chris hadden meerdere foto’s ingestuurd.

Wethouder Léon 
Kox  haalde hoogst-
persoonlijk de nest-
kastjes op bij de 
harde werkers van 
de dagbesteding 
van Lunet Zorg. 

Maar liefst 500 nestkastjes maakten ze 
voor ons. Bedankt jongens! 

De nestkastjes worden gratis uitgedeeld 
onder onze inwoners, zodat we de natuur-
lijke vijanden kunnen stimuleren in onze 
strijd tegen de eikenprocessierups.

Gratis nestkastjes voor inwoners van Eersel

Nieuwe Vlaardingsche Courant
1905
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Officiele dealers van:

HEATSAIL tuinverwarming en HEATSAIL tuinverwarming en HEATSAIL tuinverwarming en 
verlichting
HEATSAIL tuinverwarming en HEATSAIL tuinverwarming en 
verlichtingverlichting OFYR — kooktoestellen voor  iedere tuin

ADEZZ ADEZZ ADEZZ ADEZZ 
tuininrichtingtuininrichting

JARDINICO parasolsJARDINICO parasols

ONE TO SIT ONE TO SIT 
indoor/outdoor meubilairindoor/outdoor meubilairindoor/outdoor meubilairindoor/outdoor meubilair

FORNO buitenkeukens FORNO buitenkeukens FORNO buitenkeukens 
en tuinvuur

FORNO buitenkeukens FORNO buitenkeukens 
en tuinvuuren tuinvuur

Lenne en Rik Michelbrink

De Kleinste Zaligheid — Hulsel
tel. +31 6 23679920 — email: info@dekleinstezaligheid.nl

Showmodellen te bezichtigen op afspraak
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Uitnodiging Algemene Ledenvergadering  

Hierbij nodigen we eenieder uit voor de komende algemene ledenvergadering 
op zaterdagavond 29 mei. Deze wordt gehouden in de Den Herd in Bladel om 
19.30 uur. 

Uiteraard houden we ons aan de landelijke regels omtrent corona. Mocht je de ver-
gadering niet fysiek kunnen bijwonen maar hem toch graag willen volgen. Meld je 
dan bij onze secretaris/penningmeester. Wij regelen een livestream voor u. Mocht 
de vergadering door corona niet fysiek door kunnen gaan. Dan wordt deze volledig 
digitaal gehouden. U ontvangt dan een livestream. Hopelijk tot ziens! 

U kunt zich aanmelden bij Louis Spoelstra (secretaris/penningmeester) via email 
louisspoelstra@gmail.com of bellen naar 06-40132531. 

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

wij   verkopen 
NU   ook   los   
sanitair!

Kerkstraat 12 hapert - 0497 846 816 Sanitairdekempen.nl

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Van landelijk klassiek
tot strak modern!

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

BLADEL - Vanaf medio juni staat het 
mobiele onderzoekscentrum voor het 
Bevolkingsonderzoek borstkanker in 
Bladel. Vanwege de uitbraak van het co-
ronavirus was het Bevolkingsonderzoek 
borstkanker tijdelijk stilgelegd. Inmid-
dels zijn verschillende maatregelen ge-
nomen om gefaseerd en veilig te kunnen 
screenen binnen de COVID-richtlijnen. 

Eén op de zeven vrouwen krijgt borstkan-
ker. De meesten zijn ouder dan 50 jaar. 
Daarom krijgen alle vrouwen van 50 tot en 
met 75 jaar een uitnodiging voor het Be-
volkingsonderzoek borstkanker. Dankzij dit 
gratis bevolkingsonderzoek overlijden jaar-
lijks tussen de 850 en 1075 vrouwen min-
der aan borstkanker.

Het onderzoek bestaat uit het maken 
van röntgenfoto’s van beide borsten, een 
mammografie. Bij het maken van de rönt-
genfoto worden de borsten samengedrukt 
om de foto goed te kunnen beoordelen. 
Het onderzoek wordt uitgevoerd door 
hiervoor opgeleide screeningslaboranten. 
Twee screeningsradiologen beoordelen 
de röntgenfoto’s en zoeken naar verdach-
te afwijkingen. Vanwege het coronavirus 
zijn verschillende maatregelen genomen 
om veilig te kunnen screenen binnen de 
COVID-richtlijnen. Daardoor kunnen het 
bevolkingsonderzoek en de aansluitende 
zorg veilig en met goede kwaliteit worden 
georganiseerd.

Voorlopig is het niet mogelijk om vrouwen 
elke 2 jaar uit te nodigen voor het bevol-
kingsonderzoek borstkanker. Dit komt door 
een tekort aan personeel. Door het corona-
virus is de vertraging in het uitnodigen nog 
groter geworden. Daarom is besloten de 
periode tussen twee uitnodigingen tijdelijk 
te verlengen naar maximaal 3 jaar. Het later 
uitnodigen zal enkele jaren duren. Als de 
COVID-19-maatregelen voorbij zijn en we 
voldoende nieuwe medewerkers hebben 
opgeleid, kunnen we onze cliënten weer 
iedere 2 jaar uitnodigen. 

Vrouwen uit Bladel met de postcodes 5531, 
5532 en 5534  worden voor deze ronde van 
het bevolkingsonderzoek uitgenodigd. Het 
onderzoekscentrum is van begin juni tot 
en met eind juli 2021 te vinden op de Var-
kensmarkt, achter winkelcentrum Posthof, in 

Bladel. De volgende standplaats van het mo-
biele onderzoekscentrum is Vessem. Tijdens 
de vorige ronde was de opkomst in Bladel 
84,7 %. Dit betekent dat er 1563 vrouwen uit 
de doelgroep hebben deelgenomen aan het 
onderzoek. Hiervan zijn 42 vrouwen doorver-
wezen voor nader onderzoek.

Onze informatielijn is op werkdagen tussen 
09.00 en 17.00 uur bereikbaar via telefoon-
nummer 088-0001330. Meer informatie 
over het bevolkingsonderzoek borstkanker 
en over het coronavirus 

www.bevolkingsonderzoeknederland.nl

Onderzoekscentrum voor het 
Bevolkingsonderzoek borstkanker 
staat in Bladel

KEMPEN - Op dinsdagavond 18 mei, 
vrijdagavond 4 juni en dinsdagavond 22 
juni kun je bij Bibliotheek De Kempen 
gratis online kennismaken met creatief 
schrijven. 

Lezen is leuk, maar zelf een verhaal creë-
ren is minstens zo leuk. Dat ontdek je deze 
avonden onder begeleiding van Sandra 
Hakkens. We behandelen kort verschil-
lende facetten van het schrijven, zoals 
personages, setting, dialoog en beeldend 
schrijven. Aan de hand daarvan maken 
we samen leuke, afwisselende en uitda-
gende opdrachten. Soms doen we dat  
samen, soms alleen. De bijeenkomsten zijn 
laagdrempelig, het plezier in schrijven is 
het belangrijkst. Verhalen mogen gedeeld 
worden, maar het hoeft niet. Je mag ook 
opdrachten inleveren voor meer feedback. 
Iedereen mag aansluiten. Schrijfervaring is 
niet nodig.

Aanmelden
Je kunt gratis deelnemen aan deze online 
schrijfsessies. Je hoeft geen lid te zijn van 
de Bibliotheek. De sessies zijn op dinsdag 
18 mei, vrijdag 4 juni en dinsdag 22 juni van 

20.00 tot 21.00 uur. De sessie van 4 juni 
staat in het teken van de Boekenweek, met 
het thema ‘Tweestrijd’. Aanmelden kan via 
de agenda op www.bibliotheekdekempen.
nl. Deze sessies vinden plaats via Zoom. 
Voor dit online platform is in principe geen 
installatie nodig, het werkt via je webbrow-
ser. Het is verstandig het eens van te voren 
te bekijken en indien mogelijk te testen. 
Een voorwaarde voor deze online lezing is 
een goed werkende internetverbinding. Bij 
aanmelding ontvang je op de dag zelf een 
aanmeldlink vanuit de Bibliotheek en bijge-
voegd een instructie rondom het gebruik 
van Zoom.

Ontdek creatief schrijven 
bij de Bibliotheek
Diverse data voor kennismaking
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Loop 
snel binnen!

We hebben een showroom 
vol met elektrische fi etsen 

uit voorraad leverbaar!

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

VAN HARTE WELKOM!
OPEN ZONDER AFSPRAAK

Wim Roosen komt uit een 
ondernemersfamilie. Zijn ouders 
hadden een schoenenwinkel in 
Hoogeloon, vier van de vijf kinderen uit 
het gezin zijn ondernemer geworden, 
ieder op zijn of haar eigen specialisme. 

Kun je iets vertellen
over de bedrijfsnaam?
Gewoon een afkorting van hoe ik heet 
en wat ik doe: Roosen Productie. Mijn 
achternaam was al als bedrijfsnaam in 
gebruik door mijn broer.

Vertel kort iets over het bedrijf
Wij maken onder andere kabels en 
monteren halffabricaten en eindproducten 
voor de maakindustrie. Ik ben in 1996 
begonnen toen ik nog bij Philips werkte en 
daar werk mee naar huis kon nemen omdat 
een machine niet goed functioneerde. De 
vraag werd steeds groter en daarom heb ik 
de stap gezet om er een eigen onderneming 
van te maken. Lang heb ik vanuit huis en 
een kleine werkplaats gewerkt. Eind 2011 
kocht ik het pand aan de Energieweg in 
Hapert.

Welke eigenschappen
typeren jou als ondernemer?
Ik werk graag. Ik zie uitdaging waar anderen 
afhaken. Ik streef naar perfectie en stop 
niet voordat er een oplossing komt voor 
het probleem of de vraag van mijn klanten.

Heb je een tip voor een
startende ondernemer?
Laat je niet door anderen leiden, volg je 
hart en ben niet bang voor de beren op de 
weg maar probeer die als uitdaging te zien. 

Is er balans tussen werk/privé?
Nee, eigenlijk niet. Ik werk echt graag en 
ga gerust op zondag nog een paar uurtjes 
naar de zaak. Als ik echt wil ontspannen, 
stap ik op de motor. Als ik een rothumeur 
heb en ik stap op mijn Honda Fireblade, 
fluit ik al voordat ik het dorp uit ben. 

Mooiste compliment 
dat je gekregen hebt?
Dat klanten bij me terugkomen en zeggen 
dat ze blij zijn met de oplossing die ik voor 
ze gevonden heb. En als ze zeggen dat de 
werkplaats er netjes uitziet.

Wat was je grootste
uitdaging als ondernemer?
Het pand kopen en vast personeel 
in dienst nemen. Daarmee nam de 
verantwoordelijkheid toe. Maar ik werd 
wel ineens veel serieuzer genomen door 
opdrachtgevers en het heeft me uiteindelijk 
meer werk opgeleverd. 

Ik ben met niks begonnen, heb alles zelf 
opgebouwd en verdiend. Ik ben trots op 
mijn personeel, op wat ik bereikt heb en 
hoop dat uit te stralen naar mijn mensen 
en klanten.

Wat vind je van OBGB?
Ik ben vooral blij met de mogelijkheid 
om bepaalde zaken in vereniging in te 
kunnen kopen (ISK). Het is voor een kleine 
ondernemer fijn om mee te kunnen liften 
met ‘de grote jongens’.

Ik zou OBGB mee willen geven dat ze zich 
niet alleen op de grote bedrijven richten; 
de kleine ondernemers tellen ook mee en 
dat gevoel krijg ik niet altijd.

Ik ben persoonlijk geen voorstander van 
versplintering, zoals ik het Vrouwennetwerk 
en de Young Entrepeneurs soms noem. 
Doe alles gewoon sámen, dan versterk je 
elkaar pas echt.

www.obgb.nl

OBGB−LID IN BEELD 

BEDRIJFSNAAM:
Ropro Productie BV
BEDRIJVENTERREIN:
Hapert
SECTOR:
Toeleverancier voor de 
metaal-, kunststof, elektro 
en maakindustrie
LID VAN OBGB VANAF : 2003
AANTAL MEDEWERKERS : 13

Wim Roosen 
Onze wereld 
lijkt even stil te 
staan door alle 
corona-perike-
len, maar daar 
trekt de natuur 
zich niets van 

aan. De eerste eikenprocessierupsen 
zijn weer gewoon uit het ei gekropen. We 
zijn druk bezig met het stimuleren van de 
natuurlijke vijanden van de rups, maar 
daarnaast gaan we ook dit jaar weer pre-
ventief spuiten met bacteriën. We probe-
ren zo de overlast van de eikenproces-
sierups zoveel mogelijk te voorkomen.
 
Geluidsoverlast
Begin mei zijn we weer begonnen met het 
preventief inspuiten van alle zomereiken in 
onze gemeente met bacteriën. De eiken 
zitten dan ongeveer voor de helft in het 
blad, waardoor de kans op een succes-
volle bestrijding optimaal is. Het preparaat 

wordt met een boomnevelspuit in de bo-
men gespoten. Om de kruin van de boom 
te bereiken is veel kracht nodig, dus dit kan 
enige geluidsoverlast veroorzaken. We vra-
gen hiervoor alvast begrip.
 
Succes niet gegarandeerd
Preventief spuiten is een nauwkeurig werk, 
omdat ook het weer van grote invloed is 
op het succes van deze natuurlijke manier 
van bestrijden. Met regen of iets te harde 
wind kan er niet gespoten worden, omdat 
de bacteriën dan meteen weer wegspoelen 
of wegwaaien. Bovendien kunnen de bac-
teriën niet tegen daglicht, dus spuiten we 
vooral ‘s avond en ’s nachts.
 
Natuurlijk bestrijden
Eersel maakt in de strijd tegen de eikenpro-
cessierups alleen gebruik van natuurlijke 
bestrijdingsmiddelen. Deze bacteriën vor-
men geen gevaar voor andere dieren dan 
de rups. Om te voorkomen dat we ook rup-
sen doden van vlindersoorten die wie niet 
kwijt willen, kijken we goed naar de plek-
ken waar we wel of niet spuiten. Daarnaast 
stimuleren we in Eersel de natuurlijke vijan-
den door bijvoorbeeld vogelnestkastjes op 
te hangen. We hebben verschillende strui-
ken en bollen geplant die insecten aan-
trekken die zich graag tegoed doen aan de 
processierups. Zo hopen we op den duur 
het natuurlijk evenwicht weer te herstellen.
 
Meld- en herstellijn
Op www.eersel.nl/eikenprocessierups vind 
je meer informatie over wat we allemaal 
doen in de strijd tegen de eikenprocessie-
rups. Hier kun je ook een melding maken, 
mochten er onverhoopt toch nesten in de 
bomen ontstaan in jouw omgeving. En er 
staat meer informatie over wat je moet 
doen als je gezondheidsklachten ervaart.

Strijd tegen eikenprocessierups is weer begonnen
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Coronavaccinatie 

Je eigen keuze,  
laat je goed informeren

coronavaccinatie.nl 

Voor meer informatie kijk op:

Iedereen van 18 jaar en ouder, en vanaf 16 jaar in de hoogrisico- 
groep, krijgt een uitnodiging om zich te laten vaccineren tegen het 
coronavirus. Sommige mensen zijn al gevaccineerd, anderen niet. 
Wellicht heb je vragen over de vaccinatie. Dat is begrijpelijk. In 
deze folder helpen we je op weg om de juiste informatie te vinden.

Laat je goed informeren 
 
Er is veel informatie over vaccineren tegen corona in omloop. Daar zi�en 
ook berichten tussen die elkaar tegenspreken. Sommige berichten 
klinken overtuigend, maar kloppen niet. Ook kan het zijn dat informatie 
verouderd is. 
 
 
 

Vorm je eigen mening 
 
Jij bent de enige die kan beslissen of je je laat vaccineren. Het is dus 
belangrijk dat jouw informatie over coronavaccinatie klopt. Daarom 
geven wij je een paar tips om te controleren of berichten betrouwbaar 
zijn: 
• Kijk goed wie of welke organisatie het bericht schrij of deelt. 
• Kijk welke bronnen het bericht gebruikt.  
• Kijk of je het bericht ook in andere media ziet, zoals de krant, het 

journaal en grote nieuwssites. 
 
Wees nieuwsgierig én kritisch. Vorm zelf je mening. Bespreek je vragen en 
zorgen met anderen, bijvoorbeeld met je huisarts of een andere 
zorgverlener. 
 
 
 

Wil je meer weten? 
 
Voor alle actuele informatie over vaccineren tegen het coronavirus  
kun je terecht op www.coronavaccinatie.nl. 

De gemeenteraad vergadert op donderdag 20 mei 
2021. Deze vergadering is openbaar, begint om 19.30 
uur en vindt plaats in de raadzaal van het 
gemeentehuis te Bladel. In verband met COVID-19 
wordt het publiek verzocht de vergadering te volgen 
via www.bladel.nl/gemeenteraad. Hier kunt u ook de 
agenda en vergaderstukken inzien. 

De volgende raadsvoorstellen worden besproken:
• Bestemmingsplan Kom Hapert;
• Gebiedsontwerp De Groene Long;
• Locatiebepaling Grondstoffencentrum;
• Verordening bekostiging Leerlingenvervoer;
• Doorontwikkeling gemeenteraad.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken op 
geagendeerde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf 
minuten de raadsleden informeren. Een verzoek om 
spreekrecht meldt u vóór de vergadering bij de griffier 
via griffie@bladel.nl of tel.nr. 0497-361636.

Raadsvergadering op 20 mei 2021
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Zou u graag meer streekproducten in uw omgeving 
zien? Of vindt u dat het huidige aanbod niet divers 
genoeg is? Misschien heeft u wel een mening over de 
prijs of de duurzaamheid? 

Lars, Niels en Ivo zijn drie studenten aan de Has 
Hogeschool in ‘s-Hertogenbosch. Voor hun afstuderen 
doen zij in opdracht van de gemeente Bladel onderzoek 
naar natuurinclusieve landbouw en streekproducten uit 

de Kroonvensche Heide en omgeving in Bladel-Zuid. 
Voor dit onderzoek willen zij onder andere de mening 
van de consument in kaart brengen. De resultaten 
worden meegenomen in een adviesrapport voor de 
gemeente Bladel en lokale ondernemers. Meedoen met 
het onderzoek kan via 
nl.surveymonkey.com/r/StreekBladel. De enquête staat 
open t/m 21 mei. 

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 20 april 2021 de volgende besluiten 
genomen:

Jaarverslag VTH de Kempen
Vastgesteld. Ter kennisname aanbieden aan de 
gemeenteraad en vóór 1 mei sturen naar het college van 
Gedeputeerde Staten van de provincie.

Beslissing op bezwaar tegen het opleggen van een 
last onder dwangsom Hapert
Het bezwaar wordt ongegrond verklaard. Het besluit 
wordt onder verbetering van motivering in stand gelaten.

Beslissing op bezwaar subsidie duurzame energie 
voor particulieren
Het bezwaar wordt gegrond verklaard. Het bestreden 
besluit wordt heroverwogen en de subsidie wordt alsnog 
toegekend.

Beslissing op bezwaar subsidie duurzame energie 
voor particulieren
Het bezwaar wordt ongegrond verklaard en het 
bestreden besluit wordt in stand gelaten. De grondslag 
van het collegebesluit van 12 november 2020 wordt 
gewijzigd.

Beslissing op bezwaar subsidie duurzame energie 
voor particulieren
Het bezwaar wordt ongegrond verklaard en het 
bestreden besluit wordt in stand gelaten.

Verkeersbesluit onderdoorgang Posthof
De onderdoorgang van de Posthof wordt tijdelijk 
afgesloten middels het plaatsen van verkeerdborden op 
basis van de wegenverkeerswet 1994. 

Wij kunnen elkaar helpen met ons onderzoek naar streekproducten in de 
omgeving van 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.

Milieumelding

Bladel
•      Fabrieksweg 3D, starten van een groothandel in 

chemische grondstoffen en chemicaliën voor 
industriële toepassing.

Hapert
•      Schouwberg 1, mobiel breken van 5600 ton 

mengpuin.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Dr. A. Zijlmansstraat 44, verbouwen van een 

woning en het bouwen van een garage en carport;
•      Felix Timmermanslaan 18, bouwen van een 

overkapping en een tuinhuis;
•      Gozelinusbocht 29, plaatsen van een carport;
•      Industrieweg 2, plaatsen van een reclamemast;
•      Polakkers 2, afwijken van het bestemmingplan 

voor het tijdelijk bewonen van een bedrijfspand;
•      Rondweg 25 7, brandveilig gebruiken van een 

woongebouw (37 appartementen);
•      Veilig Oord 26, kappen van twee bomen.

Casteren
•      Laaibeemden 56, plaatsen van een schutting en 

gaashekwerk.

Hapert
•      Burg. Swachtenstraat 11, verbreden van een inrit;
•      Burg. Swachtenstraat 13, aanleggen van een extra 

inrit;
•      Burg. Swachtenstraat 9, verbreden van een inrit;
•      De Tienden 8, aanleggen van een inrit;
•      Hoefblad 24, plaatsen van een woonwagen;
•      Lindenstraat 55, uitbreiden en verbouwen van een 

woning;
•      Merelstraat 1, bouwen van een erker aan de 

voorzijde van een woning.

Hoogeloon
•      Hoofdstraat 65A, wijzigen van een kapsalon naar 

een woning met beroep aan huis;
•      Verzetshelden ongenummerd, bouwen van een 

woning met carport.

Netersel
•      Fons van der Heijdenstraat 4, aanleggen van een 

inrit.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•      Molenstraat 39, plaatsen van een dakkapel 

(achterzijde) en het verhogen van de kap van een 
woning, datum besluit: 04-05-2021;

•      Raambrug 16, afwijken van het bestemmingsplan 
voor het vestigen van een broodjeszaak (afhaal) in 
een kantoor/showroom, datum besluit: 03-05-
2021;

•      Rootven 29, kappen van drie bomen, datum 
besluit: 29-04-2021.

Hapert
•      Oude Provincialeweg 71, aanleggen van een inrit, 

datum besluit: 30-04-2021;
•      Roede 8, bouwen van een berging met 

overkapping, datum besluit: 04-05-2021.

Hoogeloon
•      Hoofdstraat 25C in Hoogeloon, bouwen van een 

woning, datum besluit: 29-04-2021

Netersel
•      Fons van der Heijdenstraat 44 in Netersel, bouwen 

van een woning met bijgebouw, het veranderen 
van een inrit en het afwijken van het 
bestemmingsplan voor het tijdelijk bewonen van 
een bijgebouw, datum besluit: 28-04-2021

Ontwerpbestemmingsplan 
“Groene Long Bladel” en besluit 
m.e.r.-beoordeling

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan 
“Groene Long Bladel” ter inzage ligt. Daarnaast maken 
ze bekend dat er geen milieueffectbeoordelingsrapport 
noodzakelijk is, omdat de voorgenomen activiteit niet 
tot onevenredige nadelige milieugevolgen leidt.

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de 
realisatie van een dorpspark en het toevoegen van een 
aantal woningen aan de Zwartakkers. Het gaat om het 
gebied gelegen tussen de Zwartakkers, Beemdstraat en 
Postelweg. Het ontwerp bestaat uit een toelichting, 
planregels en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 14 mei 2021 tot en met 24 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 J.M.H.L. Scheres van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de 
mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.
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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

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

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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Door Renate Pijnenburg

BLADEL/REUSEL-DE MIERDEN - Kunst- 
en cultuureducatie is net zo belangrijk 
als leren lezen en rekenen, dat vindt 
Eline van der Geest, cultuurcoach van 
de gemeente Bladel en Reusel-De Mier-
den. Door het creatieve proces in gang 
te zetten bij kinderen leer je hen onder 
andere om zich te uiten, vrijer en kritisch 
te denken en een open houding aan te 
nemen. Allemaal competenties waar je 
je hele leven iets aan hebt.

Creativiteit stimuleren
Eind vorig jaar nam Eline van der Geest het 
stokje over van Inez Swinkels, die een goed 
programma op het gebied van cultuuron-
derwijs had opgezet. “Ik meen het als ik 
zeg dat cultuur net zo belangrijk is als taal  
en rekenen”, zegt Eline. “Natuurlijk zijn de 
zaakvakken noodzakelijk maar het is net zo 
noodzakelijk kinderen voor te bereiden op 
de samenleving zoals die er over 25 jaar 
uitziet. Zowel onderwijs als de samenleving 
zien er in de toekomst anders uit en het on-
derwijs moet leerlingen in het heden daarop 
voorbereiden, daar hebben we creativiteit 
en bepaalde competenties voor nodig, zo-
als kritisch denken en een open houding. Je 
ziet dat scholen zich daar nu ook mee bezig 
houden. Een goede ontwikkeling, als je het 
mij vraagt, creativiteit is daar zeker voor no-
dig. En dát is nu net dat je zoveel mogelijk 
moet stimuleren bij kinderen; in elk kind zit 
een vrije geest, met eigen vaardigheden en 
talenten. Kunst- en cultuureducatie helpt 
om dit te ontwikkelen.”

Kunstmenu
In diverse gemeenten wordt gewerkt met 
een Kunstmenu. “Dat is een programma 
waar elke school aan mee mag doen”, gaat 
Eline verder. “Wij stellen, aan de hand van 
een discipline, een jaarprogramma vast en 
daar omheen worden activiteiten binnen en 
buiten de school georganiseerd. We hebben 
het verdeeld in acht disciplines zoals dans, 
beeldend, muziek, theater, literatuur, mate-
rieel en cultureel erfgoed en architectuur, 
zodat een leerling die acht jaar op de ba-
sisschool zit, kennis heeft gemaakt met alle 
disciplines. We proberen bij elk thema een 
voorstelling of een museumbezoek te plan-
nen. Er is gekozen voor architectuur, omdat 
de leerkrachten dit coronaproof en zelfstan-
dig op school konden uitvoeren. Normaal 
gaan ze naar theater of komen externen 
op school, zodat de kinderen toch kun-
nen proeven van kunstonderwijs. Zelfs de 
school is al een voorbeeld van architectuur 
en in verschillende dorpen wordt het gekop-
peld aan de bouw van een MFA, een nieuw 
gemeenschapshuis of schoolgebouw.”

Cultuureducatie met Kwaliteit
Op een groot aantal basisscholen loopt 
het project Cultuureducatie met Kwaliteit 
(CMK). “Er is een subsidie vanuit het Rijk 
om kunstonderwijs te verbeteren en ver-
ankeren op school. Het opleiden van cul-
tuurcoördinatoren gebeurt door een aparte  
cursus die je als leerkracht kunt volgen 
om een interne cultuurcoördinator (icc’er) 
te worden. De subsidie is bedoeld om het 
team te professionaliseren op het gebied 
van kunsteducatie: hoe ze dat doen, ver-
schilt per school maar kan door scholing 
van het team of de individuele leerkracht.  
Het draait niet alleen om het resultaat maar 
zeker ook om het proces en de evaluatie. 
Juist door cultuuronderwijs ervaren kinde-
ren kritisch denken en onderzoekend le-
ren. Ik herinner me een keer een les waarin 
kinderen gingen schilderen. Eén kind was 
de hele les gefascineerd door het bekertje 
water dat steeds van kleur verschoot als je 
haar kwast met verf erin doopte. Haar schil-
derij was na de les niet ‘af’ en dus kon je de 
conclusie trekken dat ze niets had gedaan. 
Maar in haar hoofd was héél veel gebeurd; 
ze was zich bewust geworden van haar 
eigen handelen, ze was getuige geweest 
van een proces en dat is heel waardevol. 
We moeten minder gaan focussen op het 
resultaat en meer op het proces, vind ik.”

Middel en doel
Kunst- en cultuuronderwijs is vaak niet 
tastbaar, het is niet te meten. “Gelukkig is er 
de laatste jaren een kentering ontstaan op 
scholen en wordt cultuuronderwijs steeds 
belangrijker”, vindt Eline. “Je kunt kunst 
zowel als middel en als doel zien. Wat het 
belangrijkst is, is dat elke aanraking met 
kunst of cultuur je iets brengt, iets leert. 
Het mag plezier zijn, bijvoorbeeld door sa-
men muziek te maken maar het mag je ook 
iets leren, bijvoorbeeld dat je een bepaal-
de stroming in de schilderkunst niet mooi 
vindt. Over smaak valt niet te twisten maar 
je moet leerlingen wel laten proeven.”

Lokaal
Kunst en cultuur zijn dichterbij dan je denkt. 
“Het hoeft echt niet altijd van ver te komen”, 
meldt Eline. “In de dorpen zitten heel goede 
muziekverenigingen, wordt toneel gespeeld, 
zijn schilderclubs en heemkundewerkgroe-
pen om de verhalen te vertellen over vroe-
ger. Het is juist belangrijk om dicht bij huis 
te blijven en het lokaal op te zoeken. Dat lukt 
niet altijd, in de directe omgeving zijn geen 
grote musea maar podia en dergelijke heb-
ben we genoeg. Voor sommige dingen geldt 
dat je er met je neus bovenop moet staan: 
de Nachtwacht ziet er live echt anders uit 
dan op een plaatje maar dat wil niet zeggen 
dat er lokaal geen mooie kunst te vinden is.”

Naschools
Op het naschoolse vlak speelt Cultuur-
plaza De Kempen ook een rol. Eline: “We 
hebben – met uitzondering van de corona-
periode – altijd een leuk naschools aanbod 
waarin leerlingen van het basisonderwijs 
kennismaken met kunst en cultuur. Op dit 
moment is er Click&Collect waarbij leer-
lingen geprikkeld worden om vanuit huis 
leuke culturele activiteiten te ondernemen. 
We hopen volgend schooljaar weer met 
Click&Cultuur aan de slag te gaan.” De ac-
tiviteiten worden ontwikkeld met een aantal 
vaste partners zoals de basisscholen, regi-
onale en lokale aanbieders, de bibliotheek 
en de culturele centra als Den Herd, De Kei 
en De Muzenval.

Warm pleitbezorger
Dat Eline gezien mag worden als warm 
pleitbezorger voor méér kunst- en cultuur-
onderwijs op school, mag inmiddels duide-

lijk zijn. “De scholen in de regio zijn echt 
op de goede weg; het is mooi om te zien 
wat er de afgelopen jaren al is opgebouwd. 
Aan mij en mijn collega’s Josefine en  
Marie-José de taak om alles te borgen op 
de scholen en ervoor te zorgen dat cultuur 
een vaste plaats krijgt.” 

Eline heeft een groot netwerk als het om 
kunst en cultuur gaat, dus als scholen op 
zoek zijn naar een passende voorstelling of 
een spreker over een bepaald thema, dan 
kunnen zij altijd contact zoeken met Eline. 
“Kinderen die als kind veel ervaringen op-
doen, hebben daar in hun latere leven veel 
voordeel van”, is haar stellige overtuiging. 
“Het is mooi om te zien dat er steeds meer 
kinderen in aanraking komen met cultuur. 
Niet voor elk kind is het vanzelfsprekend dat 
er muziek, theater of kunst deel van de op-
voeding is. Dat is jammer maar tegelijk biedt 
het een mooie kans voor het onderwijs.”

Een creatief proces in gang zetten
Cultuurcoach Eline van der Geest zet kunst- en cultuuronderwijs op de kaart

Eline: “Je kunt kunst zowel als middel en als doel zien. Wat het belangrijkst is, is dat 
elke aanraking met kunst of cultuur je iets brengt, iets leert. Het mag plezier zijn, bij-
voorbeeld door samen muziek te maken maar het mag je ook iets leren, bijvoorbeeld 
dat je een bepaalde stroming in de schilderkunst niet mooi vindt. Over smaak valt niet 
te twisten maar je moet leerlingen wel laten proeven.”

Van Woerkum dames & heren mode Bergeijk

Onze zomercollecties 
zijn nu compleet

Kom gezellig even binnelopen

Let op einddatum 

modecheque!

facebook.com/vanwoerkummodewww.vanwoerkummode.nl Burg. Magneestraat 24-26 - Bergeijk - tel. 0497-571926
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VOOR AL UW:
ERFVERHARDINGEN EN SIERBESTRATINGEN

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

TEVENS LEVERING VAN ALLE BESTRATINGSMATERIALEN

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

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

REGIO - Diverse praktijken in de Kem-
pen doen mee aan een grote landelijke 
campagne om een stuk positiviteit en 
ontspanning de wereld in te sturen. In 
samenwerking met masseurs in heel 
Nederland is de maand mei tot Mas-
sagemaand benoemd. Elke week in mei 
wordt er door iedere deelnemer een 
gratis massage gegeven aan iemand 
die dat ontzettend goed kan gebruiken, 
denk bijvoorbeeld aan zorgpersoneel, 
ondernemers en mensen die het (fi nan-
cieel) moeilijk hebben door COVID-19. 

COVID-19 heeft gezorgd (en zorgt nog 
steeds) voor onzekerheid en spanning bij 
veel mensen. Dit in combinatie met het 
werken vanuit huis op een niet optimaal in-
gerichte werkplek, niet meer mogen spor-
ten en het missen van de nodige ontspan-
ningsmomenten heeft ertoe geleid dat veel 
meer mensen fysieke en mentale klachten 
zijn gaan ervaren het afgelopen jaar. Bij dit 
soort klachten kan massage uitstekend 
helpen! Een massage stimuleert om span-
ning los te laten, is bewezen eff ectief tegen 
stress-gerelateerde klachten en verbetert 
het immuunsysteem. Daarbij heeft het ook 
nog een positief eff ect op je stemming.

Inmiddels zijn er al honderden masseurs, 
verspreid over heel Nederland en België, 
die de handen ineen hebben geslagen in 
deze campagne om het vak van de mas-
seur in een positief daglicht te zetten. Sa-
men geven ze duizenden massages weg 
aan mensen die het echt nodig hebben. 

Zeker nu in deze tijd, zijn er heel veel men-
sen die baat zouden hebben bij een mas-
sage en die wordt ze dan ook van harte 
gegund.

Deelnemende praktijken uit de Kempen zijn 
Suzanne Meulenbroeks-Janssen (Massa-
gepraktijk Sileas, Hapert, www.sileas.net), 
Michel de Wit (Evenwicht massage, Ber-
geijk, mrm.de.wit@gmail.com), Jose van 
Kemenade (Massage in Werking, Reusel, 
www.massageinwerking.nl), Elle van Beers 
(Praktijk Elle, Hoogeloon, www.praktijkelle.
nl) en Marjoleine Bravenboer (Praktijk Mar-
joleine Bravenboer, Hapert, www.marjolei-
nebravenboer.nl). Allemaal weten zij uit de 
praktijk hoe ontzettend veel een massage 
voor iemand kan doen en zij willen graag 
hun steentje bijdragen om mensen zich be-
ter te laten voelen in deze zware tijden. 

Komt er nu je dit leest iemand in je op die 
nou echt eens een massage zou kunnen 
gebruiken, iemand die veel stress/span-
ning heeft ervaren of stress-gerelateerde 
klachten heeft? Geef diegene dan op! Dit 
kan nog tot de voorlaatste week van mei, 
door een email te sturen naar één van de 
deelnemende praktijken of door op de Fa-
cebookpagina van de betreff ende deelne-
mer een reactie achter te laten onder een 
bericht over de campagne #Masseren-
doenwesamen. Geef in een korte motivatie 
aan waarom nu juist die persoon (of jijzelf) 
het zo erg verdient om een heerlijke mas-
sage te krijgen en wie weet, wordt hij/zij of 
word jij wel uitgekozen!

Massagepraktijken 
in de regio bieden 
gratis massages aan
In landelijke campagne #masserendoenwesamen

OM DE HOEK

Op maandag 26 
april 2021 heeft 
burgemeester 
Wim Wouters 
een woning aan 
de Gildestraat 

in Duizel voor vier maanden gesloten 
vanwege het overtreden van de Opium-
wet (artikel 13b). De politie startte een 
onderzoek onder meer na signalen uit 
de wijk dat de verdachte vanuit zijn huis 
in drugs zou handelen.

Drugspand gesloten
Het doel van de tijdelijke sluiting is om een 
einde te maken aan de bekendheid en het 
gebruik van deze woning als drugspand. 
De ramen en deuren zijn afgesloten en het 
pand is verzegeld. Tijdens de sluiting is het 
verboden om de woning te betreden. 

De gemeente en politie treden hard op 
tegen personen die handelen in drugs en 
werken hierbij samen met het Openbaar 
Ministerie en de Belastingdienst. De ge-
meente gaat niet over de schuldvraag en 
het strafrechtelijk onderzoek. Dat is aan 
politie en justitie.

Samen houden we Eersel veilig!
Jouw hulp is van groot belang. Heb je 
vermoedens van een drugsdealer in jouw 
buurt of ergens anders in gemeente Eer-
sel? Meld dit bij Meld Misdaad Anoniem 
via telefoonnummer 0800-7000 (melders 
blijven altijd anoniem). 

Ook al ben je niet zeker, meld ook jouw 
twijfel. Je kunt helpen door te bellen met 
de gemeente en/of politie. De gemeente is 
bereikbaar via (0497) 531300 en de politie 
gratis via 0900-8844. 

De politie kan op basis van jouw informatie 
een onderzoek starten, zoals ook bij deze 
woning in Duizel is gebeurd.

Tijdelijke sluiting woning na vondst drugs

WIST 
   JE 
 DAT...?

... er ook vrouwelijke dieren zijn die in de overgang komen? 
Veel dieren leven niet lang nadat ze onvruchtbaar zijn 

geworden, maar orka’s zijn vruchtbaar tot hun 40e en kunnen 
daarna wel 90 worden. Ze hebben in die lange onvruchtbare 

tijd de taak om voor de familie te zorgen, vaardigheden aan 
jongen door te geven en een leidersrol op zich te nemen.
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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

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - In 2014 werd de wet op pas-
send onderwijs ingevoerd, een jaar la-
ter gevolgd door de nieuwe Jeugdwet. 
Je zou verwachten dat die twee wetten 
naadloos op elkaar aan zouden sluiten 
en toch is dat in de praktijk allerminst 
het geval. Dan maar zelf het onderwijs 
en de jeugdhulpverlening koppelen, 
dacht directeur van de school voor spe-
ciaal basisonderwijs de Piramide, André 
van den Heijkant, in Bladel. Sinds au-
gustus is medewerker van het Centrum 
voor Jeugd en Gezin, Bregje Dillen, drie 
dagdelen op school.

Idee
Steeds vaker begon het André te irriteren 
dat de jeugdhulpverlening niet aansloot op 
het onderwijs en omgekeerd. “Terwijl ik in 
de praktijk voorbeelden zag dat de twee 
disciplines elkaar zo enorm zouden kun-
nen versterken”, vertelt hij. “Samen met de 
toenmalige directeur van De Groote Aard, 
heb ik het plan opgevat om de verbinding 
te leggen. Door omstandigheden ben ik 
de kar alleen gaan trekken maar het resul-
taat is precies waar ik op gehoopt had. Ter 
inspiratie ben ik met een gezelschap van 
onder andere de gemeente en het CJG op 
werkbezoek gegaan bij basisschool Talent 
in Lent. Op die school was 22 uur per week 
een jeugdhulpverlener aanwezig die snel 
problematiek rondom kinderen oppikte en 
de juiste hulp inschakelde als het nodig 
was. Het resultaat is dat kinderen en hun 
ouders in een vroeg stadium hulp krijgen, 
waarmee ‘zwaardere’ hulp voorkomen kan 
worden. Voor mij was dit precies zoals het 
bij ons ook zou moeten werken.”

Meerwaarde
Wanneer vroegtijdig hulp wordt geboden, 
hoeven problemen niet altijd heel groot te 
worden. In augustus ging de pilot op De 
Piramide van start. Het initiatief kreeg de 
naam ‘Samen Doen’ en Bregje kwam voor 
drie dagdelen op school. Na de eerste 
evaluatie is een verlenging afgesproken. 
Bregje: “De leerkrachten hebben korte tijd 
moeten wennen aan mijn aanwezigheid, 
maar nu ziet iedereen de meerwaarde er-
van. In het begin was er bij sommigen een 
gevoel van ‘gaat zij nu vertellen hoe ik mijn 

werk moet doen?’ maar al snel bleek dat 
dat zeker niet het geval was. Ik ben er om 
te sparren over casussen en zaken op te 
pakken als het nodig is. Als een leerkracht 
ergens tegenaan loopt en vermoed dat 
hulpverlening ingezet moet worden, dan 
kunnen ze mij om advies vragen. Ik zit niet 
op een kantoor maar ik ben zichtbaar in de 
school, ga soms in de klas zitten en luister 
vooral heel veel. Wat het mooie is aan deze 
vorm van samenwerking is dat niemand 
hoeft te wachten op het vierwekelijks over-
leg om casussen te bespreken, soms kan 
een bespreking in de wandelgang en dat is 
effectief gebleken.”

Thuissituatie
Een kind neemt zichzelf – en zijn eventuele 
problemen – altijd met zich mee. “Een kind 
is op school niet héél anders dan thuis”, 
denkt André. “Daarom kun je problemen 
die zich op school voordoen, moeilijk los-
koppelen van de thuissituatie maar als leer-
kracht heb je slechts beperkte mogelijk-
heden om ouders te begeleiden. Daar ligt 
onze corebusiness ook helemaal niet. Wij 
richten ons op onderwijs. De corebusiness 
van CJG is hulpverlening aan kind en ge-
zin en het is prachtig om te zien hoe deze 
twee disciplines nu al goed op elkaar aan 
weten te sluiten. Alleen als alle voorwaar-
den goed zijn, kan een kind zich optimaal 
ontwikkelen. Door snel in te grijpen als er 
problemen ontstaan, worden escalaties 
voorkomen. Voorheen wisten we niet goed 
van elkaar wat we deden en konden we el-
kaar niet versterken. Ongelooflijk eigenlijk 
dat er zo’n afstand was tussen onderwijs 
en jeugdhulpverlening.”

Voorzichtige conclusies
Hoe eerder een probleem geconstateerd 
wordt, hoe minder (zware) hulp vaak nodig 
is. “We werken veel aan preventie”, aldus 
Bregje. “Je hoeft steeds minder vaak op te 
schalen in zwaarte van de hulp en dat is 
goed. Dat het kostenbesparend is, is mee-
genomen maar mag nooit de insteek zijn 
voor hulpverlening. Hulp die nodig is, moet 
gewoon gegeven worden. Door zo dicht-
bij de kinderen te werken, krijg je sneller 
een beeld van de hulpvraag en is de in-
gang tot het gezin makkelijker geworden. 
Wij zijn heel positief over de pilot die nu 
loopt.” André is voorzichtig om al conclu-

sies te trekken: “De eerste resultaten zijn 
erg goed en dat is de reden dat de pilot, die 
eigenlijk drie maanden liep, te verlengen. In 
drie maanden kun je geen volledig beeld  
krijgen. Wat wij zien is dat de komst van 
Bregje positief ontvangen is door leerlingen 
en leerkrachten. Ze past in het team en is 
van toegevoegde waarde gebleken. Als het 
aan ons ligt, wordt deze manier van samen-
werken gemeengoed in het onderwijs. Ook 
het regulier basisonderwijs zou hiervan de 
vruchten kunnen plukken. Jeugdhulpverle-
ning is niet alleen noodzakelijk in het speci-
aal onderwijs; problemen in gezinnen doen 
zich overal voor.”

Flexibeler grens
De grens tussen onderwijs en hulpverle-
ning is flexibeler geworden. André: “Het is 

een goede ontwikkeling om elkaar beter te 
leren kennen, te weten wat je aan elkaar 
kunt hebben en te zien dat het effect heeft 
op het sneller signaleren van problemen. 
Het is een wederzijds leerproces gebleken, 
zeer waardevol en wat mij betreft loopt dit 
in de toekomst door. Binnen het CJG wordt 
dit project geëvalueerd en Bregje wordt als 
grondlegger gezien. “Omdat de functie zo 
nieuw was, heb ik de grote lijnen uit kunnen 
stippelen. Met een achtergrond als onder-
wijsassistent was het een leuke uitdaging. 
Het zou mooi zijn als alle scholen een con-
structie zoals die nu op de Piramide loopt 
zouden ontwikkelen. Aangezien het belang 
van het kind altijd voorop staat, vermoed ik 
dat het op termijn gaat lukken om de jeugd-
hulpverlening en het onderwijs definitief en 
constructief aan elkaar te koppelen.”

Flexibele grens tussen onderwijs en jeugdhulpverlening
Op SBO De Piramide is drie dagdelen per week een jeugdhulpverlener aanwezig

Bregje: “Je hoeft steeds minder vaak op te schalen in zwaarte van de hulp en dat is 
goed. Dat het kostenbesparend is, is meegenomen maar mag nooit de insteek zijn 
voor hulpverlening. Hulp die nodig is, moet gewoon gegeven worden. Door zo dicht-
bij de kinderen te werken, krijg je sneller een beeld van de hulpvraag en is de ingang 
tot het gezin makkelijker geworden. Wij zijn heel positief over de pilot die nu loopt.” 



1614 mei 2021

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

Extra geld
verdienen?

✔ Vanaf 
13 jaar

✔Bij jou in 
de buurt

✔Eigen 
tempo Word bezorger 

bij Spotta!

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

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Na het suc-
ces van de fiets-foto- 
zoektocht en de  
auto-foto-zoektocht, 
georganiseerd door 
B l a a l 2 B e a t C a n c e r 
is er nu een wandel- 
foto-zoektocht. De 

opdracht is simpel: zet de foto’s uit het 
opdrachtenboek in de juiste volgorde 
terwijl je door de bossen van Bladel 
loopt. De opbrengst komt ten goede 
aan het onderzoek naar de genezing en  
behandeling van kanker.

Wandelen
Het kón bijna niet uitblijven: de wandel- 
foto-zoektocht. Mieke van der Heijden: “Je 
ziet zoveel mensen wandelen tegenwoor-
dig. Eén van de weinige activiteiten die je 
nog redelijk veilig kunt doen in coronatijd. 
Omdat de voorgaande acties waarbij fo-
to’s in de juiste volgorde gezet moesten 
worden, tijdens het fietsen of autorijden, 
bedachten we dat je wandelend ook heel 
veel plezier kunt hebben. Daarom ben ik 
met ons pap – Nico Tijssen - de bossen 
ingetrokken en hebben we foto’s gemaakt 
op een route van 4 en van 8 kilometer. De 
foto’s staan in willekeurige volgorde en de 
bedoeling is dat je ze goed zet. Moeilijk? 
Nee, valt wel mee maar een beetje uitda-
ging is nooit weg, toch? Het leuke is dat 

je een keer heel anders naar de omgeving 
kijkt. Veel mensen kennen de streek wel en 
komen met enige regelmaat in de bossen 
maar nu word je gedwongen om anders, 
beter te kijken. Ook leuk voor kinderen 
want die kunnen natuurlijk prima mee zoe-
ken naar de gevraagde plaatjes.”

Prijzen
Mieke is helemaal enthousiast. “Dat komt 
eigenlijk vooral vanwege het goede doel 
dat eraan verbonden is”, legt ze uit. “We 
doen met ons team al het mogelijke om zo-
veel mogelijk geld voor KWF op te halen. 
Vorig jaar en dit jaar zijn niet geschikt om 
grote evenementen te organiseren maar 
we merken dat de kleinere initiatieven zo-
als de zoektochten erg goed aanslaan bij 
het publiek. Daarom gaan we door met het 
verzinnen van leuke activiteiten.” 

De routes zijn te koop bij Wijnkoperij Van 
Lieverlee, TIP Bladel en bij Mieke (Kamille 
19, Bladel) en kosten € 7,50 per stuk. 

Mieke: “Wie de oplossing vóór 31 mei bij 
ons inlevert, maakt kans op mooie prij-
zen, zoals een cadeaubon van Biologische 
Kaasboerderij de Hooiberg, een kookboek 
van Van Lieverlee of toegangskaartjes 
voor Speelboerderij de Hooiberg. Maar de 
mooiste prijs is dat je een bijdrage levert 
aan het goede werk van KWF.”

www.blaal2beatcancer.nl

Wandel-foto-zoektocht
Gezellige activiteit voor het hele gezin 
voor het goede doel (B2BC)

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!

Als onderdeel van de regionale energie- 
strategie is er een milieueffectrapport 
(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

MCB Direct maakt onderdeel uit van de MCB Group en wordt door steeds meer organisaties gezien als de perfecte 
partner voor de verspanende industrie en is dé Nederlandse specialist in bewerkingen. 

Voor onze vestiging in Hapert zijn wij op zoek naar een

Logistiek medewerker/Operator
Wij zijn op zoek naar een echte teamspeler met een 
goede dosis humor. Zoek je afwisseling in je werk en 
vind je de combinatie van logistiek en techniek  
interessant? Dan is deze rol zeker iets voor jou!

Hoe ziet mijn werkdag eruit?
In deze functie ben je er samen met je collega’s verant-
woordelijk voor dat een order op de juiste manier bij de 
klant terecht komt. Je zaagt metalen op een van onze 
eigen zaagmachines en verpakt deze materialen  
vervolgens zoals de klant het wenst. Naast het zagen 
ben je verantwoordelijk voor het opslaan en beheren van 
de materialen die binnenkomen. 

Uiteindelijk maak je de zending gereed. Natuurlijk word 
je goed opgeleid, waarbij veiligheid op nr. 1 staat.

Wil je ons team komen versterken? 
Voor meer informatie of om te solliciteren bezoek onze 
website: mcbgroup.eu/vacatures/logistiek-medewerker-
operator. Of mail rechtstreeks naar: solliciteren@mcb.nl

Al onze bedrijfsfoto’s en -video’s zijn gemaakt vóór de coronacrisis. 
MCB houdt uiteraard rekening met de RIVM-maatregelen.

eenn  ccrreeaattiieevvee  ((oonnlliinnee))  wwoorrkksshhooppss  

VVoooorr  iilllluussttrraattiieess  oopp  mmaaaatt

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

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

IN DE KEMPEN
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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!

Van Bommel Optiek: 
dé lenzenspecialist van de regio

www.vanbommeloptiek.nl 

Afspraak maken? Bel 06-31750599 

  Voordelen:
• Transparante prijzen
• Moderne lenzenpraktijk met de 
 allernieuwste meetapparatuur

• Alle type lenzen: zachte en harde 
 lenzen, daglenzen, nachtlenzen, 
 multifocale lenzen

• Ook alleen lenscontrole mogelijk

Door Jan Smets

BLADEL - Ruim 
dertig jaar lang 
komen in Bladel 
vrouwen bij el-
kaar om samen 
te handwerken. 
Ze begonnen in 
Den Herd en lan-

ge tijd waren ze onderdeel van de Seni-
orenvereniging. De laatste jaren valt de 
groep echter onder De Goei Plak. Nog 
steeds zitten ze elke donderdagmorgen 
bij elkaar. Ze borduren, breien of haken 
en ze buurten, want het is er vooral ge-
zellig. 

Lena Maandonks is met haar 91 jaar de 
oudste van het groepje: “Ik kwam alleen 
te zitten toen mijn man Jan overleed. Mijn 
buurvrouw heeft me overgehaald, want ik 
zat thuis toch ook altijd te handwerken”, 
vertelt de Bladelse, terwijl de draad van 
haar haakwerk gestaag door haar vingers 
gaat. Ze weet nog dat het eerste wat ze 
maakte een fijn geborduurde boekenlegger 
was. “Toen ze klein waren, maakte ik ook 
alles voor mijn kinderen. Als ik de nu de fo-
to’s zie, denk ik wel eens: hoe heb ik het 
kunnen maken. Daar hoef ik nu niet meer 
aan te beginnen”, zegt Lena. Ze groeide 
op in Westerhoven, maar woont al 65 jaar 
in Bladel en heeft nu vijf kinderen, negen 
kleinkinderen en een achterkleinkind. “Mijn 
ogen gaan hard achteruit. Dit haakwerk kan 
ik nog wel, maar breien lukt me niet meer. 

Als ik een steek laat vallen, kan ik hem niet 
meer ophalen. De steken zijn vlugger dan 
ik ben”, zegt ze met een lach. 

Ze heeft weinig donderdagen gemist. Lang 
kwam ze zelf. Ook met de rollator ging het 
nog, maar sinds een jaar laat ze zich met 
de taxi van De Goei Plak ophalen. Dat ze 
blijft komen, zegt vooral iets over het doel 
van de handwerkgroep. Dat is op de eerste 
plaats het bevorderen van het sociale con-
tact. “Dat zou ik niet willen missen”, vertelt 
de nog vieve Bladelse. Ze zat ook bij een 
zelfde soort groep via het Rode Kruis. Toen 
die werd opgeheven, bood ze haar eigen 
huis aan, waar ze nu wekelijks handwer-
ken: “Zo hield ik het contact en ik hoef niet 
van huis af, want dat lukt niet meer. Ze mo-
gen zelf de koffie zetten.”

Lena wordt bijgevallen Hetty van de Nieu-
wegiessen. “Altijd beter dan thuis je dui-
men zitten draaien”, zegt ze resoluut. Ook 
zij geniet van het samen werken. “Je bent 
samen bezig. We kunnen zelf met ideeën 
komen en de leiding werkt het uit”, legt 
Hetty uit. Zij heeft zich ook aangesloten 
bij een handwerkclub van de Senioren-
vereniging. Die vragen echter een bijdra-
ge. “Ik hoop dat ik dat kan blijven betalen. 
De Goei Plak is gratis.” Vrijwilligster José 
Kneefel volgt het gesprek geamuseerd. 
Samen met Christine van der Aalst runt ze 
de groep, met ondersteuning van Welzijn 
de Kempen. “Ik werkte al voor het Infocen-
trum op het Verzorgingshuis. Ze hadden 
iemand nodig voor de handwerkgroep. Dat 

kon ik er nog wel bij doen”, vertelt ze. Ze 
zorgt ervoor dat om 09.30 uur materialen 
klaar liggen voor de bezoekers. Daar horen 
natuurlijk ook de koffie, thee en koekjes bij. 

De handwerkgroep van De Goei Plak werkt 
elke donderdagmorgen van 09.30 tot 11.30 
uur in een zaal van het Witgele Kruisge-

bouw aan de Kloostertuin in Bladel. Op-
geven hoeft niet. Je kunt gewoon een keer 
aansluiten en kijken of het iets voor je is en 
wie wil kan dan aansluiten bij de lunch van 
De Goei Plak. Die kost € 2,50 en de rest is 
gratis. Voor meer informatie kan men ook 
contact opnemen met Ivonne Megens van 
Wélzijn De Kempen: tel. 0497-721611.

“Beter dan thuis duimen zitten draaien”
Lena Maandonks houdt haar contacten door te handwerken

OP M’N GEMAK BIJ DE GOEI PLAK
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Animal Mazes by KrazyDad, Book 3Maze #6

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

DOOLHOFkrakers
Een leuke uitdaging!

Wij hebben weer een aantal doolhoven om op te lossen zodat je je niet hoeft te vervelen. 
Elk doolhof kent kronkelende, draaiende, slingerende paadjes die je soms vals naar 

doodlopende steegjes brengen.

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

van start naar fi nish?



19 14 mei 2021 IN DE BUURT

An
im

al 
Maz

es
 b

y K
ra

zy
Da

d,
 B

oo
k 2

Maz
e #

17

© 20
10

 K
ra

zy
Da

d.c
om

Ne
ed

 th
e a

ns
we

r?
 ht

tp:
//k

ra
zy

da
d.c

om
/m

az
es

/an
sw

er
s

KR
AZ

YD
AD

.C
OM

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

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

onder komo-keur

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

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

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Inschrijven voor 
bedrijfsgrond
We gaan van 
start met de 
uitgifte van be-
drijfsgrond. Het 
gebied is ver-

deeld in 15 kavels met oppervlaktes die 
variëren van 1.000 tot 5.000 m2. Meer in-
formatie vind je hier: www.eersel.nl/meer-
heide. Op deze pagina vind je vanaf nu ook 
het inschrijff ormulier. Inschrijven kan tot 1 
juni 2021.

Wethouder Leon Kox, portefeuillehouder 
economie: “In Eersel is ‘ruimte voor be-
drijvigheid’! Meerheide een toekomstbe-
stendig bedrijventerrein van hoge kwaliteit 
vlakbij de op- en afrit van de A67. Dit be-
drijventerrein vervult een belangrijke eco-
nomische functie voor de regio, maar ook 
voor onze gemeente. Veel bedrijven in de 
Kempen zijn ‘honkvast’. Daarom ben ik blij 
dat we onze ondernemers ook de moge-
lijkheid kunnen bieden voor uitbreidings-
ruimtes.”

Nadere informatie
Voor meer informatie kun je terecht bij de 
Accountmanager Bedrijven, de heer H. van 
Asten. Je kunt hem telefonisch bereiken 
via 0497-531300 of via e-mail h.vanasten@
eersel.nl.

Start uitgifte 
bedrijfsgrond 
Meerheide III, 
2e faseBLADEL - Voor onze 

winkel in Bladel aan 
de Markt zijn we op 
zoek naar vrijwilli-
gers die 1 of 2 dag-
delen ons gezellige 
team willen komen 
versterken.

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!

REUSEL - Afgelopen donderdag zou het 
fameuze Zuiderburen voetbaltoernooi 
plaatsgevonden hebben. Helaas was 
corona, net als vorig jaar, weer de spel-
breker. Organisator, vv de Zuiderburen 
uit Reusel, komt nu met een mooi online 
alternatief: de Zuiderburen EK-pool. 

Net als bij het echte toernooi strijden deel-
nemers uit de Kempen tegen elkaar. Maar 
er is ook een groot verschil. Het gaat niet 
om de kwaliteiten op het veld, maar of je 
goed kunt voorspellen. Bovendien wordt 
het individueel gespeeld. Deelnemers pro-
beren de wedstrijden van het EK voetbal, 
dat 11 juni van start gaat, zo goed mogelijk 
te voorspellen. Hoe beter je dit doet, hoe 
beter je scoort. Op die manier ontstaat er 
een onderlinge strijd tussen de deelne-
mers. En het mooie is iedereen kan mee-
doen!

Geen gedoe met Excel-documenten
De Zuiderburen EK-pool speel je online. 
Via ek2021pool.nl kan iedereen deelnemen 
aan het spel. Dus je hoeft geen onhandige 
Excel-formulieren in te vullen. De website 
werkt intuïtief en je kunt op elk moment 
tijdens het toernooi kijken hoe je ervoor 
staat. Het is zelfs mogelijk voorspellingen 
in de loop van het EK nog te wijzigen. En 
daar waar het fysieke Zuiderburentoernooi 
een maximum aan capaciteit heeft, geldt 
dat bij de EK-pool niet. Dus geen stress 
dat je te laat bent en het vol zit, zoals bij 
ons reguliere toernooi op Hemelvaartsdag. 
Inschrijven kan vanaf nu tot 11 juni. Deel-
name aan de EK-pool kost slechts € 10,-. 
Hiervoor krijg je een maand lang plezier en 
strijd. Bovendien maak je kans op een deel 
van de pot.

Speel mee in een eigen league tegen 
clubgenoten
Het regionale karakter van het Zuiderbu-
rentoernooi trekken we ook door naar de 
EK-pool. We hebben onze EK-pool daar-

om uitgebreid met zogenaamde leagues. 
Dit kun je zien als sub-pools, waarin leden 
van een bepaalde regionale club tegen el-
kaar strijden. Zo kunnen leden van vv de 
Zuiderburen onderling in een Zuiderbu-
ren-league spelen. Dat geldt bijvoorbeeld 
ook voor leden van Reusel Sport, HMVV of 
vv Hulsel. In totaal hebben we 14 leagues 
aangemaakt. Op ek2021pool.nl heeft elke 
league een eigen pagina waarop de stand 
zichtbaar is. 

Bij het inschrijven kun je aangeven of je in 
een league wil spelen. Dit is niet verplicht. 
Iedereen speelt sowieso in de algemene 
pool mee. Dus je maakt altijd kans om een 
geldbedrag te winnen aan het eind van de 
rit.

Steun de Zuiderburen met je deelname
Zoals vele andere verenigingen ondervindt 
vv de Zuiderburen veel hinder van de co-
ronacrisis. De uitstroom van leden is groter 
dan in normale seizoenen. Er zijn dit sei-
zoen nauwelijks wedstrijden gespeeld en 
ook de trainingen lagen lange tijd stil. Ook 
populaire teambuildingsactiviteiten werden 
afgelopen jaar gecanceld. Dit heeft alle-
maal impact op ons ledenaantal. 

Zoals in de inleiding vermeld ging ook het 
Zuiderburentoernooi voor het 2e jaar op rij 
niet door. Dit doet zich fl ink voelen in de 
clubkas. Al bij al hebben verenigingen het 
zwaar en helaas is vv de Zuiderburen daar-
op geen uitzondering. Maar we zouden de 
Zuiderburen niet zijn als we hier niet crea-
tief mee omgaan. We hopen dan ook met 
de EK-pool weer wat meer vet op de bot-
ten te krijgen. Van de € 10,- inschrijfgeld 
gaat de helft in de pot (die uiteindelijk ver-
deeld wordt over de top 3). De andere helft 
gaat naar de clubkas, zodat we deze weer 
wat aan kunnen vullen. We rekenen op een 
groot deelnemersveld. Neem direct een 
kijkje op ek2021pool.nl voor meer informa-
tie of schrijf je direct in.

Strijd mee met de Zuiderburen EK-pool

 Regionale 
uitzending gemist?

Kijk dan de films 
terug op 

www.kempentv.nl
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 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 9

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

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

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

5 3 4 1 8
7 9 8

5 1 7 2 4 7
4 7 1

9 6 8
5 3 1 8

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

2 9 2 6 7
3 5 8 6 7 9

8 4 5 2
9 7 1 5 9

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 19

I understand a fury in your w
ords, but not your w

ords.
-- Shakespeare

4 5
6 3 7

9 4 5
6 8 9

8 6
7 6 3
1 5 9

4 2 6
3 7

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 19

"N
ow

 the Lord G
od planted a garden East of W

hittier in a place called
Yorba Linda, and out of the ground he m

ade to grow
 orange trees that

w
ere good for food and the fruits thereof he labeled SU

N
K

IST ..."
-- "The Begatting of a President"

7 9 1 8
4 5 1

6 8 7 5
2 5 6

6 7 4 5
1 8 7

9 1 2 3
1 7 3

3 9 4 5

PUZZELEN

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

© www.puzzelpro.nl

S I N N P E D E L G G N H R N
P T E E S R O M A N N M E O E
A L D T R I E N A I I A E T K
L A E N E P S G K D M S M C E
K N R E B M J A I R M O T E D
O I V O G U A K Z O E C U R N
E M E R N Z L D U W T H I R O
C O T G R U O C M N S I N R V
A P N O I B T O F E N S E E A
R M O T E D E R N E E T L F E
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 Stuur je oplossing voor dinsdagavond 24.00 uur in door het oplossingswoord door te geven via de website 
www.pc55.nl of stuur een email naar puzzel@pc55.nl. Afgeven of opsturen kan ook: PC55 - Hoefblad 40 - 5527 KV  
Hapert. Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Veel plezier met het puzzelen!

 Oplossingswoord© www.puzzelpro.nl
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De winnaar van vorige week is: 

Guus Schellekens uit Hapert

met de oplossing: 
‘Zeven kleuren stront’

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

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

Thema: Poep en Pies - Oplossing: ZEVEN KLEUREN STRONT - Antwoorden: A: Gemakzuchtig   B: Racekak  C: Drollenvanger  
D: Incontinentieslip  E: Een bruine trui  F: Kakmadam G: Plasbuis  H: Remsporen  I: Drukkosten  J: Doortrekken   K: Gierzwaluw  
L: WC-eend   M: pispaal   N: Toiletrol  O: Partypooper   P: Op zijn dooie gemak  Q: Stinkscheet   R: Closetpot

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 
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Slagerij & Poelier!ggg

Kop
haasjes

Verse kip
rollade

Kip sate
schnitzels

Room
schnitzels

Runder
schenkel

RoomRoomRoomRoomRoomRoomRoomRoomRoomRoomRoomRoom
100 gram € 1,19

Kip sateKip sateKip sateKip sateKip sateKip sate
100 gram € 1,29

RunderRunderRunderRunderRunderRunderRunderRunderRunder
100 gram € 1.29

schenkelschenkelschenkelschenkelschenkelschenkel
100 gram € 0,85

Gebraden kipfilet

Gebraden Fricandeau

Gebraden kipfilet
100 gram € 1,89

Gebraden kipfilet
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Gebraden kipfilet
100 gram € 1,75
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ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 17  T/M ZATERDAG 22 MEI

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

                                                      

RunderRunderRunder
100 gram100 gram € 1.29€ 1.29

Magere
stooflappen

PICKICK PA�ET SPINAZIE

Spinazie is �n 
v�lzijdige 

groente. Je kunt 
het koken, wo�en 

of roerba�en. 
NU EXTRA V�RDELIG!.

Hilverstraat 44-46 Hilvarenbeek                                                         Markt 25 Bladel

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

geproe�?
EXTRA V�RDELIG!

SPINAZIE
le�er bij

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

rolladerolladerolladerolladerolladerolladerolladerolladerolladerolladerolladerolladerollade
100 gram100 gram € 1,29

Naturel/Gekruid
haasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjeshaasjes

100 gram100 gram € 1,19€ 1,19
Naturel/Gemarineerd
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4+1

GRATIS

schnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzels
4+1

GRATIS Gepan�rde 
ki¢endijen uit de 

oven! Eventjes 
opwarmen en 

smi�elen m�r!

HUISGEM�KTEHUISGEM�KTEHUISGEM�KTE
ki¢eling!

NU EXTRA V�RDELIG!
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SPINAZIESPINAZIE
ve¥a¦end v�lzijdig!
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Gecombineerd verbruik: 14,7 (kWh/100 km) / 6,8 (km/kWh) ; CO2 - emissie: 0 (gr/km). Verbruiksgegevens en actieradius zijn gebaseerd op tests die zijn uitgevoerd volgens de Europese richtlijnen EU 2018/1832 en 2017/1151. De vermelde WLTP-waarden voor het gecombineerde verbruik en actieradius zijn 
overeenkomstig aan de nieuwe WLTP-testmethodiek. De waarden zijn afhankelijk van de gekozen uitvoering en wielmaat. De actieradius kan in de praktijk onder andere variëren door: omstandigheden op de weg, rijstijl en temperatuur. De Hyundai ‘5 jaar garantie zonder kilometerbeperking’ en de ‘8 jaar of 
160.000 kilometer batterijgarantie’ is alleen van toepassing op Hyundai voertuigen die initieel aan een eindgebruiker zijn verkocht door een erkend Hyundai-dealer. De Hyundai actie ‘Best Buy bonus’ bestaat uit een maximaal voordeel tot € 4.000 op het aankoopbedrag van geselecteerde voorraadmodellen 
Hyundai KONA Electric. Actie geldt bij een getekende koopovereenkomst van 01-05-2021 t/m 30-06-2021 met een uiterste registratiedatum van één maand na koopovereenkomst. Actie is van toepassing op particuliere transacties. Acties zijn niet geldig in combinatie met andere lopende acties. Private lease 
prijs is een prijs incl. BTW, o.b.v. 60 maanden looptijd en 10.000 km per jaar. Hyundai Private Lease wordt aangeboden in samenwerking met Arval. Arval is voorzien van het Keurmerk Private Lease. Genoemde prijs is een adviesprijs en is excl. metallic lak en eventuele opties. De bedragen verschillen per 
model. Kijk voor prijzen en voorwaarden op hyundai.nl of vraag ernaar bij de erkend Hyundai-dealer. De gedetailleerde garantievoorwaarden zijn beschreven in het service & garantieboekje. Afgebeeld model kan afwijken van standaard uitvoering. Druk- en zetfouten voorbehouden.

8% Bijtelling

Ontdek meer op hyundai.com/nl/content 

Pietersbergweg 3-9, Eindhoven, 040 - 215 70 20
Kraaivenstraat 16, Tilburg, 013 - 528 69 00

De Hyundai KONA Electric heeft alles wat je zoekt in een elektrische auto: een actieradius tot wel 484 kilometer, een rijk 
uitgerust infotainmentsysteem, een handige app en voorzien van de nieuwste veiligheids- en verbindingssystemen. De KONA 
Electric is een sportieve SUV met een ruim comfort en zodra je erin gereden hebt wil je écht niks anders meer. Bovendien 
geldt voor de zakelijke rijder nu nog de bijtelling van slechts 8%. Profiteer nu en maak een proefritafspraak. Kom verder.

Nu tot € 4.000 Best Buy bonus
op de Hyundai KONA Electric.

8% Bijtelling

€ 37.595
KONA Electric vanaf  

€ 499 p.m.
Private Lease vanaf

Obv 60 mnd / 10.000 km/p.j.

(incl. € 4.000 Best Buy bonus)

Uit voorraad leverbaar 
bij Content Autogroep.

VOLLEDIGE OPBRENGST GAAT NAAR ALPE D’HUZES

EEN MOOIE ROUTE VAN 8 KM EN EEN LEUKE ROUTE VAN 4 KM

VOOR GEZINNEN MET KLEINERE KINDEREN. BEIDE DOOR DE BOSSEN VAN BLADEL

→ VERKOOPADRESSEN WIJNKOPERIJ VAN LIEVERLEE EN KAMILLE 19, BLADELLEUKE PRIJZEN TE WINNEN!

EEN
GEZELLIGE 
ACTIVITEIT 
VOOR HET 

HELE GEZIN 

WANDEL
FOTO-ZOEK-TOCHT

77,,5050
PER ROUTEPER ROUTE
7,50

         PER ROUTE

01
APRIL

T/M

31
MEI
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Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

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

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

www.verhagenelektroservice.nl

HISENSE TV
KIJK OP ONZE 

VERNIEUWDE WEBSITE 
EN BESTEL HIER UW 
NIEUWE HISENSE TV

BLADEL - Loop of wan-
del een rondje Bladel en 
leg dat vast met mooie, 
leuke en sprekende fo-
to’s. Die uitdaging heeft 
loopgroep No-Limits 
klaar liggen voor ieder-
een die graag loop- of 

wandelschoenen aantrekt.

Ook voor No-Limits is het zoeken naar ma-
nieren om leden coronaproof een activiteit 
aan te bieden. Deze keer kunnen leden hun 
vaste rondjes afwisselen met een knoop-
puntentocht en een fotowedstrijd. Leuk ge-
noeg, om het aan iedereen aan te bieden.

No-Limits heeft een route van iets meer 
dan 11 kilometer uitgezet tussen Bladel en 
Casteren en die kan gelopen of gewandeld 
worden. Alle deelnemers worden uitge-
daagd om leuke, mooie en/of verrassende 
foto’s te maken en daarmee een mooie col-
lage samen te stellen. Die kun je opsturen 
naar de site van No-Limits. De wedstrijd 
loopt tot en met tweede Pinksterdag. De 
club heeft een leuke verrassing in petto 
voor de winnaar van de sportieve fotowed-
strijd. Kijk voor de route op: Plan en print 
je eigen gratis wandelroute | VisitBrabant. 
Voor meer informatie zie ook: 

www.no-limitsbladel/nieuws

Sportieve en creatieve uitdaging 
van No-Limits

Op dit moment werken 8 lokale orga-
nisaties samen aan een plan om onze 
gemeente aardgasvrij te maken. De weg 
naar aardgasvrij noemen we de warmte-
transitie. Net als iedere andere gemeen-
te in Nederland moeten we vóór eind 
2021 een Transitievisie Warmte (TVW) 
vaststellen. Deze visie geeft richting aan 
waar, wanneer en hoe we de komende 
jaren van het aardgas af gaan.

Samen met HetEnergieBureau organiseren 
we op donderdagavond 20 mei van 20.00 
tot 21.15 uur een digitale informatieavond 
over de TVW. In november 2021 wordt de 
TVW namelijk vastgesteld door de gemeen-
teraad. We willen onze inwoners graag in-
formeren over waarom en hoe we van het 
aardgas af gaan. Je kunt tijdens de informa-
tieavond vragen stellen via de chat die wij 
(zo veel mogelijk) live zullen beantwoorden.

Deelnemen? Meld je aan via www.reusel-
demierden.nl/transitievisie-warmte. Je ont-
vangt enkele dagen vantevoren een e-mail 
met een link en een instructie.

Van het aardgas af; 
dat doen we samen

Vanwege de coronamaatregelen ver-
loopt contact met de gemeente voorna-
melijk telefonisch of online. We proberen 
onze dienstverlening zo goed mogelijk 
door te laten gaan. 

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

www.rijksoverheid.nl

Contact met gemeente 
telefonisch of online

De lente is 
weer begon-
nen. Het is lan-
ger licht en de 
zon schijnt va-
ker. Dat is voor 
veel mensen 

een reden om eropuit te gaan op de fiets. 
Fietsen is ontspannend voor je geest en 
goed voor je lichaam. Al fietsend 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 fiets. Dat trapt lekker 
makkelijk en voor je het weet, heb je er flink 
wat kilometers op zitten. Zonder dat je er 
erg in hebt, fiets 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 fiets 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 fiets op pad, let dan 
altijd op je snelheid. Zéker als je in een 
drukke winkelstraat rijdt. Daar kan zomaar 
iemand plotseling voor je fiets 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 fietst! Kijk hier 
voor meer informatie: 

www.komveiligthuis.nl/snelheid

Kom veilig Thuis: 
aandacht voor snelheid 
in het verkeer
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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Voor reparatie, onderhoud en APK naar:

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

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

DAIHATSU TERIOS 1.5 RWD, AIRCO ZWART 2008 7150,00
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2550,00
KIA PICANTO 1.0I, 5 DRS, AIRCO GRIJS 2006 POA
MITSUBISHI COLT 1.3, 3 DRS, AIRCO GRIJS 2008 3950,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 1400,00
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC GRIJS 2010 POA                  
TOYOTA COROLLA VERSO VAN 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA COROLLA 1.4I HB GRIJS 2004 3250,00
TOYOTA YARIS 1.3I, 5 DRS GRIJS 2003 POA

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

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

“DÉ FORD-SPECIALIST VAN DE KEMPEN”

DÉ FORD-SPECIALIST

VAN DE KEMPEN

Wilhelminalaan 3 - Vessem  |  WWW.PVANDEVEN.NL 

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem 
Tel. 0497-591766

GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

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

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

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



2614 mei 2021

Een duim omhoog voor Mark, de eerlijke vinder van 
mijn mobiele telefoon, op busstation Bladel. Mark, heel 
erg bedankt dat je de moeite hebt genomen mijn tele-
foon terug te bezorgen!

Erwin, buschauff eur Hermes
--------------------------------------------------------------

Onze duim gaat omhoog voor Janus Bogers uit Ha-
pert. Hij schonk namelijk zijn gereedschap en vele 
klokonderdelen aan onze Klokkenclub, waar wij super 
blij mee zijn. Bedankt!

Klokkenclub Het Kompas, Bladel
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omlaag voor de oudere vrouw die met haar 
kleinkind bij de glasbak bij de bushalte in Hapert por-
seleinen bordjes op de grond gooide en de tas met de 
kapotte bordjes zomaar daar achterliet. Niet netjes om 
het zo achter te laten!

Liesbeth
--------------------------------------------------------------

Een duim omlaag voor de jongeman die op zaterdag 8 
mei in Reusel in de auto zijn telefoon belangrijk vond en 
daardoor mijn moeder van haar fi ets heeft gereden. Na 
een paar uur op de Eerste Hulp mocht ze met een zere 
knie en een grote bloeduitstorting op haar buik naar huis.

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

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

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

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

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

... de heetste planeet 
in ons zonnestelsel 
niet Mercurius is? 

Veel mensen denken dat, 
omdat deze het dichtst 

bij de zon staat. Maar de 
heetste planeet is Venus, 
die zo veel gassen in de 
atmosfeer heeft dat dat 
een broeikaseff ect heeft. 

Daardoor is het overal 
op de planeet zo’n 
462 graden Celsius.

weekkrant PC55 goed om te weten

Hof 25 in Bergeijk  0497-726980
www.oakschoenen.nl

40,-
25,-

DEALER

30,-
www.deleesttegels.nl

PER 
M2

PER 
M2

PER 
M2

EERSEL - Hebt u in 
deze coronatijd be-
hoeft aan extra be-
weging onder des-
kundige leiding?  
Revalidatie Zwem- 
en Sportvereniging 
uit Eersel kan wat 
voor u betekenen.

Op maandagavond hebben we een sport-
groep voor ex-hartpatiënten die gebruik 
maken van de sportzaal van de Groote 
Aard in Eersel. Op maandagmiddag en 

dinsdagavond zwemmen we in zwembad 
de Albatros in Eersel. Dit ook onder des-
kundige leiding.

Wij bestaan inmiddels ruim 50 jaar, dus we 
voorzien in een behoefte. Lijkt het u wat? 
Neem dan voor verdere informatie contact 
op met onze secretaresse Paula van der 
Meer (06-23537285) of met de voorzitter 
Ton Spanjers (06-20840829). Zij willen u 
graag verder inlichten over onze vereniging 
en de voorwaarden van het lidmaatschap.

Wij zeggen vooral doen!

Nieuwe leden gezocht!
Revalidatie Zwem- en Sportvereniging

De ‘Duim’ gaat omlaag
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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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MEE De Meent Groep biedt Informele  
Ondersteuning op maat.

Maatje voor man (70)
Gert is een sportieve man van 70 jaar uit 
Eersel. Hij heeft een niet aangeboren her-
senletsel wat voor hem betekent dat hij niet 
altijd alles even goed kan onthouden. Maar 
alleen is ook maar alleen. Gert houdt van 
buurten, wandelen en fietsen en zou dit 
graag met iemand samen willen doen. Met 
mooi weer is samen een terrasje pakken 
natuurlijk ook gezellig!

Wil jij met hem op pad? Info: Katrien 
de Beijer, 040-2140404 of mail naar  
meedoen@meedemeentgroep.nl

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

Joriszorg in Oirschot stemt met een klein, 
vast team de kwaliteit van zorg en welzijn 
goed af op de wensen van de bewoners. 
Met kleinschalig wonen leven de bewoners 
zo veel mogelijk als thuis.

Vrijwilliger ondersteuner 
avond broodmaaltijd
De geur van lekker eten, een mooi gedekte 
tafel en aandacht voor het eten en elkaar! 
Hoe belangrijk is dat! U verrast de bewo-
ners van huiskamer Moleneind Sint Joris 
in Oirschot met een extraatje tijdens de 
avond broodmaaltijd en biedt extra onder-
steuning.

Wil jij helpen? Info: Monique Nouwens: 
0499-572124 (di en do) of mail naar  
monique.nouwens@joriszorg.nl.

* * * * *
www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

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.  
Deelnemers aan Run for Kika Summer Fun 
helpen mee om die laatste 25% genezings-
kans te realiseren, zodat nog meer kinde-
ren met kanker een toekomst hebben.

Summer Fun met KiKa
Rick de Haan: “Met Run for KiKa Summer 
Fun bieden wij een uitdaging voor iedereen 
om samen in beweging te komen én het 
verschil te maken voor kinderen met kan-
ker. De manier waarop en met wie je dat 
doet bepaal je helemaal zelf.”
 
Deelname is gratis!
Kom in actie en daag vrienden, familie en 
collega’s uit. Schrijf je gratis in en draag bij:

www.runforkika.nl

Loop mee met de 
Run for KiKa 
Summer Fun

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

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

Laat je 
kat chippen
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

M.&M.

Meeltjes

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.

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

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.

Hallogeen oven, € 25,-. Wasdroger, € 150,-. 
Tel. 06-57330790.

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

Special Deal workshops
Voor maar € 10,00 per stuk, van 9 mei tot 9 juli 
2021. Wandbord steigerhout, vlinderdecoratie, 
3D schilderij of dakpan. Incl. materialen, koffie/
thee, maximaal 2 uur op maandagmiddag, 
woensdagavond, vrijdagochtend, zondag-
middag. Reserveren via creamunera@gmail.
com, PB of 06-42816070. www.creamunera.nl

Originele Roundup. Tel. 06-16933391.

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

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.

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.

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.

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

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.

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

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.

2-zits slaapbankje, incl. ecru hoes, i.g.st.
4-delige roestvrijstalen pannenset, i.g.st. maat 
18, 20, 22 en 24 cm. Tel. 06-44530876.

Eiken meubelstukjes o.a. lectuurbak, planten-
tafeltje, midi-set, stoofje. € 10,- per stuk. 
Tel. 06-83918582.

Oude boerenplavuizen, div. restpartijtjes, 
1 tot 8 m2. Pr.n.o.t.k. Tel. 06-83918582.

Oude kinderwagen, 40-er jaren, i.g.st. € 125,-. 
Antiek, verstelbare fauteuil, rood velours,
€ 25,-. Tel. 06-83918582.

25 m verlengkabel met 3 contra stekkers, 
2,5 mm, drakaflex kemakeur. Diverse 
tentharingen. Tel. 06-20999138.

Steigermateriaal, buizen staal, gegalvaniseerd, 
diameter 33,7 mm. 3x2,70, 1x1,80,1x0,94 m 
en enkele koppelstukken. Tel. 06-16284586.

6 eetkamerstoelen met zwart leren bekleding. 
€ 40,-. Tel. 06-38663800.

5.000 nietjes, Rapid 9/10, voor € 1,-. 
Tel. 06-49507923.

Tankje van 5 ltr. met halfvol mazout, 
voor € 1,-. Tel. 06-49507923.

Airfryer in doos, z.g.a.n. € 25,-.
Tel. 06-49507923.

Bistro tuintafel met 4 stoelen, € 35,-.
Tel. 0497-643599.

Te huur ruimte voor 
inboedelopslag
Tel. 06-30494304.

Te huur kantoor- of 
praktijkruimte
Mastbos 6, Bladel. ± 20 m² met wachtruimte. 
Benedenverdieping. Parkeerplaats. Voor 
pedicurepraktijk? In het pand is ook een 
podotherapiepraktijk. Tel. 06-50511877.

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

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: Zonnehemel met bed, 
z.g.a.n. Tel. 0497-643551.

Gevraagd oud ijzer 
en oude auto’s
Alle soorten oude metalen, zoals 
wasmachine, droger, zonnebanken, fietsen, 
e.d. Snelle gegarandeerde ophaaldienst! 
Tel. 06-17908458.

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

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

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

TE KOOP GEVRAAGD: Bosperceel, liefst 
gelegen in gemeente Reusel-de Mierden. 
Tel. 06-55270026.

 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

 PC55 (PostCode gebied 55) wordt 
wekelijks gratis verspreid in de 
gemeente Bladel, de gemeente 
Reusel-De Mierden en de kernen 
Vessem en Duizel.

Advertenties & berichten
De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is 
maandag 12.00 uur. Voor teksten/artikelen en beeld-
materiaal is de sluitingstijd maandag 24.00 uur of in over-
leg. De aanleverspecifi caties staan vermeld op de website 
www.pc55.nl.

Note:
Alle teksten dienen voorzien te zijn van naam, adres en 
telefoonnummer. Zonder deze gegevens komt het bericht 
niet in aanmerking voor plaatsing. PC55 behoudt zich het 
recht berichten te weigeren. Berichten en/of advertenties 
die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen 
recht op schadevergoeding. Kopij en beeldmateriaal dient 
vrij van rechten te worden aangeleverd.

Copyright
Alle afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, 
illustraties en grafi sch materiaal, zijn in eigendom of 
licentie bij PC55 en worden beschermd door auteurs-
recht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigen-
domsrecht. Het is niet toegestaan de inhoud van de krant 
te vermenigvuldigen of tegen vergoeding beschikbaar te 
stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke 
toestemming van PC55.

Redactie & Contactgegevens
PC55  •  Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert
Telefoon : 0497 - 844 588 
Mobiel: 06 - 33 711 801
E-mail: info@pc55.nl
Website:www.pc55.nl

Drukwerk: Rodi Media

Redactie & Contactgegevens
PC55  •  Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert

Colofon
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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!

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!

Op 21 mei wordt ‘De Spaanse Vlieg’ uitgezonden op KempenTV. 

De hele dag door zal het toneelstuk 
dat opgevoerd werd in 2002 te zien zijn. 

De regie was in handen van Henriëtte van Otterdijk
Nieuwe Apeldoornsche Courant

1927
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Met zorg, aandacht en ruimte voor gevoelens regelen, begeleiden en verzorgen 
wij een begrafenis of crematie. Ook als u een (uitvaart) verzekering heeft kunt u 
ons inschakelen.

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Petrusklepel
‘Huil niet omdat er niet meer ben, maar 
glimlach omdat ik er was...’ Deze tekst 
stond op de rouwkaart voor Marjan van 
de Sande-Wouters, 63 jaar. En ernaast de 
foto van Marjan tijdens een wandeling in 
de natuur. Ze was jarenlang een vertrouwd 
gezicht geweest in de parochie. Ik ken haar 
vooral als voorzitter en koorlid van Saffi  er. 
Wat zullen we haar enthousiasme en be-
trokkenheid missen. Marjan had een stoere 
en open uitstraling. Ik herinner me hoe ze 
mij een keer aansprak over iets dat ze ge-
hoord had in de parochie. Het bleek anders 
te zijn en Marjan was blij om te horen hoe 
het precies zat. Ik vermoed dat velen der-
gelijke ervaringen met haar hebben gehad. 
In een wereld van vluchtige en soms har-
de communicatie, zijn mensen die kiezen 
voor persoonlijk contact een verademing. 
Ik wens namens de parochie echtgenoot 
Maan, kinderen Mieke en Ronny met hun 
gezinnen van harte sterkte toe. Niet huilen, 
dat zal waarschijnlijk niet lukken. Maar die 
glimlach, die gunnen we jullie elke dag. Al 
is het er maar één. Zodra Saffi  er weer mag 
zingen in de kerk, zullen we een Mis op-
dragen voor Marjan, opdat zij zich als een 
vlinder mag ontpoppen tot eeuwig leven. 
Bedankt, Marjan. Wij zetten het lied van 
geloof, hoop en liefde voort.

Pastoor Schilder

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

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

Maandag 17 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Venantius
Dinsdag 18 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 19 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst

19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, Bijbeluurtje

H. Bernardinus van Siena
Donderdag 20 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H.H. Christophorus Magallaen 
en gezellen
Vrijdag 21 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 22 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 

Hoogfeest van Pinksteren
Zondag 23 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Tweede Pinksterdag
Maandag 24 mei
09.30 uur: Netersel, Kerk H.H. Antonius 
                 en Brigida  
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden

Misintenties
(Deze intenties voor 22, 23 en 24 mei)

Bladel zaterdag:
- Jan Verhoeven (f)
- Joke van Breukelen-Spijkerboer

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

Casteren:
- Ter ere van de H. Maagd Maria

Hapert:
- Familie Driessen
- Jan Sol

Hoogeloon:
- Miet van der Aa en haar ouders 
  Van der Aa-van de Pas (f)
- Wout Lemmens
- Godefriedus en Cornelia Mollen-
  van Rooy en overleden familie

Netersel:
- Jan en Betje van de Zande-Antonius,
  dochters Anneke en Riet, 
  schoonzoon Jan en zoon Simon

Overleden
Hoogeloon: Petra Bullens-Hendriks, 66 jr.

Mededelingen:
-  De dames die voor de wekelijkse versie-

ringen 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.

-  De kosten van een misintentie bedragen 
€ 11,-. Als u die aanvraagt houd dan reke-
ning met een termijn van 2½  week voor 
publicatie.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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

Maandag 17 mei
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 18 mei
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Overleden ouders Wouters-Gijsbers 
  en overleden familie

Woensdag 19 mei
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 20 mei
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Sjaak van Hoof en 
  Toos van Hoof-de Bresser

Vrijdag 21 mei
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum

- Miet van der Heijden-van Limpt en 
  Wim van der Heijden en dochter Isabelle 
  (nms. KBO Reusel)
- Jan Kokken en Guus Kokken-van Limpt
- Nel van de Berk-Lavrijsen

Hoogfeest van Pinksteren
Zaterdag 22 mei
17.30 uur: Eucharistieviering
- An Antonis-Panjoel
- Martha Meurs-Goossens

Zondag 23 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Annie Lavrijsen-van Loon
- Jan Sanders
- Peer Maas en Nelleke Maas-van Herk
- Wim Michiels
- Corrie Roijmans-Gevers
- Will Basemans
13.00 uur: doopviering Tim van Gorp
2e Pinksterdag
Maandag 24 mei
09.30 uur: Eucharistieviering
- Janus Maas, Marie Maas-Jacobs 
  en zoon Bert

Mededelingen:
-   U kunt nog steeds uw gaven voor de 

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

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

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

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Vanaf 16 mei weer kerkdiensten vanuit het Witte Kerkje in Bladel

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).
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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

T. 040 - 204 01 25 
www.cateringcontent.nl

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

INFORMATIEF

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

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

17 MEI

T/M

VRIJDAG 

21 MEI

Dementie, mogelijkheden 
bij een veranderende werkelijkheid

Omgaan met en door de omgeving

Uitzending: woensdag 19 mei

DANKBETUIGING

Een warmer en mooier afscheid van mijn lieve man en onze pa

PIET VAN KEMENADE 

hadden we ons niet kunnen wensen.

Graag willen we iedereen bedanken voor alle steun
en medeleven in welke vorm dan ook.

Een speciale dank aan: Dr. De Miranda en Dr. Nieuwenboer
                                Alle medewerkers van Zuidzorg

Familie van Kemenade-van Spreeuwel
Reusel

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

is best lastig, uw eigen geldzaken bij-
houden. Al die brieven en formulieren, 
soms per post, soms digitaal. 

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

en besparingen. Zo krijgt u grip op geld en 
voorkomt u dat een probleempje een echt 
probleem wordt! 

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

www.welzijndekempen.nl

Thuisadministratie van 
Wél!zijn de Kempen
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WIJ KOMEN TERUG NAAR DE KEMPEN EN 
ZIJN OP ZOEK NAAR JOU!

t
t

t
t

t
t

t
t

Meer informatie over de vacatures vind je op onze website: www.vdhtransport.eu.  
Wil je solliciteren, stuur dan je motivatiebrief en CV naar maud@vdhtransport.eu.

Om onze klanten nog beter van dienst te kunnen zijn en om de groei van ons bedrijf 
mee op te vangen zijn we op zoek naar:

Ervaren distributieplanner Benelux 
Je hebt al een aantal jaren ervaring als distributieplanner. Je bent een echte teamspeler en bent bereid 
om in verschoven diensten te werken (tussen 6.00 en 22.00 uur). Het betreft een fulltime functie.

Assistent distributieplanner Benelux
Je hebt net je HBO- of MBO4-opleiding in logistieke richting afgerond en/of je hebt grote affiniteit met 
transport en je wil graag het vak van planner leren. Je bent een echte teamspeler en bereid om in  
verschoven diensten te werken (tussen 6 en 22 uur). Het betreft een fulltime functie.

Medewerker transportadministratie
Je maakt elke dag de papieren voor de ritten van de volgende dag in orde. Werktijden zijn van 18.00 tot 
22.00 uur. Parttime werken behoort tot de mogelijkheden.
 

Medewerker administratie (20-24 uur/week)
Je bent een administratieve duizendpoot die moeiteloos bijspringt op de plaatsen waar het nodig is.  
Of het nu gaat om facturatie, verwerken van vrachtbrieven of boekhoudkundige taken, jij draait je hand 
er niet voor om.

Rangeerder
Je beschikt minimaal over een T-rijbewijs en hebt ervaring met rangeren van vrachtwagens.  
Werktijden 17.00 tot 2.00 uur. Parttime werken behoort tot de mogelijkheden.

Logistiek medewerker avond
Je zorgt er voor dat alle auto’s gelost en weer geladen worden voor vertrek de volgende ochtend.  
Werktijden 17.00 tot 2.00 uur.

Chauffeur CE – meerdaagse ritten
Je beschikt over een CE-rijbewijs met geldige code95. ADR-certificaat en /of kooi-aap ervaring is een 
pré. Je bent bereid om meerdere nachten per week van huis te zijn. 

Chauffeur C en CE – Benelux distributie dagritten
Je beschikt over een C of CE rijbewijs met geldige code95. ADR-certificaat en/of kooi-aap ervaring is 
een pré. Parttime werken behoort tot de mogelijkheden. 


