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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Ben je op zoek naar een leuke  
activiteit die je – coronaproof – met je 
hele familie kunt doen? Overweeg de 
workshop ‘We maken samen een familie- 
wapen’ eens. Gegarandeerd succes en 
verbinding in de familie want naast een 
hoop creativiteit komen er ook verhalen,  
anekdotes en wetenswaardigheden 
over de familieleden naar boven. Ingrid 
Holtrust uit Hapert ontwikkelde de work-
shop die nu gratis wordt aangeboden.

Familiegeschiedenis 
Ingrid heeft wat tijd nodig om te komen bij 
het punt waarop ze met de workshops be-

gon. “Ik kom uit een zeer ondernemende  
familie”, begint ze haar eigen familiege-
schiedenis. “Mijn grootvader was de be-
denker en producent van de ‘California 
soep’, die jarenlang in elke supermarkt te 
koop was. Hij kwam op het idee nadat hij 
als 16-jarige naar Amerika – ja, inderdaad 
naar Californië – was verhuisd. Hij leerde 
daar mijn grootmoeder kennen; ze keerden 
terug naar Nederland en in Soestdijk, waar 
ze gingen wonen, begon hij in de schuur 
de soep te maken en te verkopen. De  
buren klaagden over de geur en opa  
vertrok naar Harderwijk waar hij een  
enorme fabriek bouwde. Ik vind het de 
moeite waard even te vermelden dat opa 
een koninklijke onderscheiding heeft  

gekregen omdat hij in de oorlog soep uit-
deelde aan de mensen die honger had-
den.”

Ondernemers
De California-soep is niet het enige pro-
duct dat uit de familie Holtrust voortkwam. 
Ingrid: “Onze familie heeft veel gedaan – en 
doet veel – in de levensmiddelen. Zo was 
het chipsmerk Golden Wonder van ons en 
komt AA-drink uit onze familie. Allemaal 
succesverhalen. Ik zat een paar jaar gele-
den zelf ook te denken om een product op 
de markt te brengen maar ik wist niet goed 
wat.”
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Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT

Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

Ervaar het gemak  van 
de opticien bij u thuis

Ontvang nu 

15% KORTING 
op een complete bril*

ACTIE

* Actie geldig t/m 31 januari 2021

Arbeidsrecht

GRATIS GESPREK 

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

Kunstgebitten • Reparaties/rebasingen
Implantaatprothese Lid Org. Ned. 

Tandprothetici

De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575

www.kunstgebit.biz

Lid Org. Ned. 
Tandprothetici
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Workshop
familiewapen
maken
Ingrid Holtrust uit 
Hapert ontwikkelde 
gezellige 
familie-activiteit
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Ingrid: “Ik zat een paar jaar geleden te denken om een product op de markt te brengen maar ik wist niet goed wat. Ik was al bezig met het ontwerp van een logo en 
daarin verwerkte ik ons familiewapen. Ik wilde dat wapen officieel laten registreren en toen bleek dat er van onze familie al een wapen was. Ineens viel bij mij het 
kwartje: als ik me eens bezig ging houden met familiewapens. Het bleek een gouden zet want mijn interesse voor ontwerpen én geschiedenis kwamen samen.”

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

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

               Renault Dealer & Dacia Service Partner

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

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

...dat u ook 
online 

kunt kopen 
bij Verhagen?

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

www.verhagenelektroservice.nl

Wist u...
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Hulselseweg 11                                                        volg ons ook op:
5531PE Bladel
Tel: 0497-360 215
info@tuincentrumgroenen.nl
www.tuincentrumgroenen.nl

frisdrankvoordeel.nl Wij bezorgen op het door
trays vanaf 10,00 uw gekozen tijdstip.

acties geldig van
15-01 tm 21-01-21

Wegens de huidige lockdown zijn wij 
tijdelijk gesloten. Houd onze website 

in de gaten wanneer we weer open 
mogen.

Alle Kamerplanten

Bekijk het assortiment 
op onze webshop!

Kortingscode:
kamerplant20

ALLEEN ONLINE!

Frisse Groene Start!

www.tuincentrumgroenen.nl/kamerplanten/

G R O E N E - S T A R T
De beste start van 2021 is een groene 

start! Waarom? Omdat groen niet 
alleen fijn is om naar te kijken, maar 
daarnaast bijzonder goed is voor je 

fysieke en mentale gezondheid. 
Kamerplanten zorgen voor een 
gezond binnenklimaat en het 

verzorgen ervan heeft ook nog eens 
een positieve werking op je geest. Hét 
perfecte excuus om van jouw huis een 

indoor jungle te maken dus!

SHOP IN ONZE 
WEBSHOP!

volop kamerplanten, binnenpotterie
& woonaccessoires!

www.tuincentrumgroenen.nl

20%
korting
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IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

MM&&R Securo BladelR Securo Bladel

ONDERHOUD ONDERHOUD 
VOOR GROTE EN VOOR GROTE EN 
KLEINE TUINENKLEINE TUINEN
Uw tuin netjes in de Uw tuin netjes in de 
winter en klaar voor winter en klaar voor 

het voorjaarhet voorjaar..
 

Bel Bel  06-1449514106-14495141

Op de hoek Pos-
telseweg-Breda-
sebaan, bij het 
Laarven in Eersel, 
is er een moge-
lijkheid om een 
standplaats in te 

nemen voor de verkoop van ijs. Omdat 
deze vergunning maar aan 1 verkoper 
verleend kan worden, kijken wij via een 
belangstellendenregistratie of er meer-
dere belangstellenden zijn.

Je kunt tot uiterlijk 30 januari 2021 jouw 
interesse kenbaar maken door te mailen 
naar vergunningen@kempengemeenten.nl 
of een schriftelijke reactie te sturen naar de 
gemeente Eersel. Bij meerdere belangstel-
lenden bepalen wij via een loting aan wie 

de standplaatsvergunning wordt verleend.

De vergunning wordt verleend voor 5 jaar 
en uitsluitend aan iemand die staat inge-
schreven bij de Kamer van Koophandel.
Wanneer je na loting in aanmerking komt 
voor de standplaatsvergunning moet een 
aanvraag om standplaatsvergunning in-
dienen. Daarvoor betaal je volgens de Ta-
rieventabel Legesverordening 2021 ook 
legeskosten. Daarnaast betaal je precario-
belasting voor het gebruik van gemeente-
grond.

Neem voor meer informatie contact op met 
team Vergunningen van de afdeling VTH de 
Kempen bereikbaar via telefoonnummer 
0497-531300 of via e-mail vergunningen@
kempengemeenten.nl

Inschrijving voor loting 
standplaatsvergunning ijsverkoop

BLADEL-REUSEL-DE MIERDEN - Door 
corona zitten we allemaal (weer) meer 
thuis. Een tijd met veel uitdagingen 
waarin ook van ons allen wordt ge-
vraagd steeds meer digitaal en online 
te doen. Online winkelen, beeldbellen, 
online lezen en ook de overheid regelt 
steeds meer zaken online. Bibliotheek 
de Kempen biedt daarom DigiHulp! 

Telefonische DigiHulplijn
De basisvaardigheden van werken met een 
laptop of tablet kunt u telefonisch leren bij 
de DigiHulplijn. Bij de DigiHulplijn helpen 
getrainde, ervaren vrijwilligers mensen met 
hun digi-vraag. De vrijwilligers nemen de tijd 
en komen met een persoonlijk advies om u 

op weg te helpen. Alle vragen zijn welkom 
en bellen mag zo vaak als nodig. Het gratis 
telefoonnummer is dagelijks van 09.00 tot 
17.00 uur bereikbaar op 0800-1508. 

DigiHulp  ‘Klik & Tik’
Heeft u de basisvaardigheden onder de 
knie, een e-mailadres en een laptop of ta-
blet met camera? Maar zijn complexere za-
ken als online winkelen en de digitale over-
heid nog een uitdaging? Dan kunt u voor 
verdere ondersteuning aansluiten bij een 
online workshop van Bibliotheek de Kem-
pen rondom DigiHulp en Klik & Tik. Deze 
workshops worden gegeven via ZOOM. 

In deze workshops staan verschillende on-
derdelen centraal als: 
-  Hoe lees ik online een boek via de biblio-

theek?
-  Hoe reserveer ik een boek bij de biblio-

theek? 
-  Hoe vul ik mijn gegevens in in het online 

donorregister? 
- Introductie verschillende sociale media.

Deze online workshops duren 30 minuten 
per onderwerp, worden een aantal malen 
per week gepland en zijn gratis bij te wo-
nen. Informatie over het onderwerp van de 
workshop vindt u via de agenda op www.
bibliotheekdekempen.nl onder het kop-
je Digihulp. Hier kunt u zich ook aanmel-
den. U krijgt bericht na aanmelding en een 
handleiding voor ZOOM. 

Als u vragen hebt over een ander digitaal 
onderwerp kunt u die doorsturen naar 
(info@bibliotheekdekempen.nl). We gaan 
dan bekijken hoe we u hiermee kunnen 
helpen.

www.bibliotheekdekempen.nl

DigiHulp van Bibliotheek de Kempen

WIST 
   JE 
 DAT...?

... de Amerikaanse parkwachter Roy Cleveland Sullivan in 
zijn leven 7 keer door de bliksem werd getroff en? Hij kreeg 
de bijnaam ‘Lighting Man’. Hij verloor de nagel van zijn 

grote teen en verbrandde achtereenvolgens zijn wenk-
brauwen, linkerschouder, twee keer zijn haar, zijn borst 

en zijn buik. Uiteindelijk overleed hij aan een kogelwond.
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“Ik dacht aan een biertje maar die markt 
kwam ineens enorm in opmars, dus ik zag 
wel in dat ik daarin het verschil niet ging 
maken. Ik was al wel bezig met het ont-
werp van een logo en daarin verwerkte ik 
ons familiewapen. Ik wilde dat wapen of-
fi cieel laten registreren en toen bleek dat 
er van onze familie al een wapen was. In-
eens viel bij mij het kwartje: als ik me eens 
bezig ging houden met familiewapens. Het 
bleek een gouden zet want mijn interesse 
voor ontwerpen én geschiedenis kwamen 
samen.”

Leerproces
Ingrid kwam terecht in Bunnik waar het 
archief is van álle familiewapens van Ne-
derland. Ik had mijn ontwerp geïnspireerd 
op een Delftsblauw bord dat in het huis van 
mijn grootouders hing. Ik had er een vrije 
interpretatie van gemaakt en kwam erach-
ter dat ik het zo niet mocht gebruiken. Een 
vrijwilliger van de Nederlandse Genealogi-
sche Vereniging heeft het bestaande wa-
pen voor me aangepast en daar ben ik ver-
der mee gegaan. Het leuke is namelijk dat 
je dat logo overal voor kunt gebruiken. Ik 
gebruik het om op theelichtjes te drukken, 
op mondmaskers, glazen en mokken. Zó 
leuk.” Ingrid heeft ontzettend veel geleerd 
in Bunnik. “Zo weet ik nu dat elke kleur, elke 
vorm en elk symbool een betekenis heeft 
en dat je niet zomaar alles mag afbeelden. 
Ik weet inmiddels ook aardig de weg in de 
systemen om je stamboom uit te zoeken. 
Kan ik uren mee bezig zijn. De stamboom 
van onze familie bleek overigens al uitge-
zocht te zijn maar het kan altijd dieper en 
uitvoeriger.”

Verbindend proces
Door het plezier dat Ingrid ervaarde met 
het ontwerpen van haar familiewapen, 

kwam ze op het idee van de workshop. 
“Normaal gesproken geef ik de workshop 
zelf bij familiebijeenkomsten. We gaan dan 
eerst praten over de naam, de beroepen 
die voorkomen in de familie en we zoe-
ken uit of er al een wapen bestaat. Daarna 
gaan we lekker creatief aan de slag met 
het ontwerpen van een eigen wapen. Het 
is zo leuk om te zien wat er dan gebeurt: 
de ouderen gaan op hun praatstoel zitten 
en de jongeren luisteren ademloos. Van 
jong tot oud gaan ze aan het tekenen en 
sámen komen ze dan tot een ontwerp. Een 
prachtig en verbindend proces. En het is 
weer eens wat anders dan een pubquiz of 
een potje scrabble.” Doorgaans wordt er 
een spreuk verzonnen die de kracht van de 
familie weergeeft.

Gratis 
Door de corona-uitbraak vond Ingrid het 
niet verantwoord om de workshops nog 
live te geven. “Er zijn ook weinig familie-
feestjes omdat we niet bij elkaar mogen 
komen”, legt ze uit. “Ik heb besloten om 
alle instructies op te nemen in een YouTube 
video, zowel in het Nederlands als Engels. 
Op deze manier kunnen families een mo-
ment afspreken waarop ze allemaal samen 
maar toch thuis via Zoom of Teams aan de 
slag gaan. De verhalen kunnen nog steeds 
gedeeld worden en het is misschien wel 
leuk om ieder voor zich een ontwerp te ma-
ken en die later te vergelijken. Eens kijken 
of de ideeën overeenkomen. Ik heb nog 
even overwogen om geld te vragen voor 
toegang tot de link maar ach, ik ben niet 
van deze workshop afhankelijk en ik vond 
dat mensen al zo weinig mogelijkheden 
hebben voor een beetje vermaak. Daarom 
lekker gratis kijken op: 

www.workshopfamiliewapen.com

FAMILIEWAPEN

vervolg van pagina 1

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

WIJ ZIJN OPEN VOOR HET 
AFHALEN VAN HEERLIJK ETEN!

MA : 14.00 - 21.30 UUR
DI : GESLOTEN
WO T/M ZO : 14.00 - 21.30 UUR

50% KORTING
op afhalen van kwaliteits SUSHI

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

Sniederslaan 17a

5531 EG Bladel

Tel 0497 - 38 79 36

06-53 13 28 62

Voor het brengen en halen van reparaties en
voor het vervangen van horlogebatterijen.

Ook voor het inleveren van oud goud.

Sniederslaan 17a

5531 EG Bladel

Tel 0497 - 38 79 36Tel 0497 - 38 79 36T

06-53 13 28 62

Juwelier en Goudsmederij Bladel

info@edelsmidsebladel.nl
www.edelsmidsebladel.nl

Zolang de lock-down duurt
 zijn wij geopend van
ma. t/m zat. van 13:00 -17:00 uur

Voor verdere diensten moeten we gesloten blijven maar kunnen we u
wel per telefoon helpen en bezorgen we aankopen graag bij u thuis.

Wij zijn ook te volgen via Facebook en Instagram
waar regelmatig onze mooie producten voorbij komen.

Gemeentelijke bekendmakingen 
in de krant 

De gemeente neemt jaarlijks veel besluiten over zaken die gevolgen kunnen hebben voor 
uw buurt. Over een nieuw bestemmingsplan bijvoorbeeld of een vergunning voor een 
evenement, een verbouwing of het kappen van een boom. 

Daarnaast publiceert de gemeente de meeste bekendmakingen ook in de weekkrant 
die huis-aan-huis verspreid wordt.. Dat doet de gemeente als service naar inwoners en 
ondernemers.

Berichten over uw wijk of buurt zijn online te vinden. Uiteraard via uw gemeentelijke web-
site, maar ook via de e-mailservice of app van ‘over uw buurt’ (overuwbuurt.overheid.nl), 
blijft u continu op de hoogte van alles wat er speelt in uw omgeving.

BERGEIJK - Wij zijn een zelfhulpgroep 
voor naasten van verslaafden. Het doel 
van deze zelfhulpgroep is het leren om-
gaan met een verslaafde in jouw naaste 
omgeving. Wij creëren een veilige plek 
om je verhaal te delen met ervarings-
deskundigen in een omgeving waar niet 
geoordeeld of veroordeeld wordt. 

Een plek waar je tips en handvatten krijgt 
en niet te vergeten wat je rol is of kan zijn 

in deze rollercoaster van verdriet, onmacht, 
boosheid, onbegrip etc. 

Elke laatste dinsdag van de maand, vanaf 
20.00 uur, is er een bijeenkomst (m.u.v. juli 
en augustus). 

Locatie: Aquinohuis, Dr. Rauppstraat 52 in 
Bergeijk. Graag aanmelden via: moedige-
moedersdekempen@hotmail.com of neem 
contact op met Sandra via 06-13400967.

Is je kind verslaafd?

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

PC55 

goed om 
te weten
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VANWEGE DE LAATSTE CORONAMAATREGELEN ZIJN WIJ MOMENTEEL 

ALLEEN GEOPEND VOOR AFHALEN.

GELIEVE UW BESTELLING TELEFONISCH OF PER MAIL DOOR TE GEVEN.

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN

HOUT

TIMMERWERKEN

INTERIEUR

IJZERWAREN

BERGEIJK - Het is beslist niet zo dat 
Anne en Noor Franken van Franken 
Kleding uit Bergeijk deze tijd als een 
zegen zien maar toch weten ze er een 
positieve draai aan te geven. Ze hebben 
met hun hele team namelijk een hele 
nieuwe kant van het ondernemerschap 
leren kennen en die bevalt hen wel. 
Dus: schouders eronder en dóór. Alles 
om de vaste en steeds meer nieuwe 
klanten van dienst te kunnen zijn.

Service
Mensen en kleding: het is een twee-een-
heid die niet doorbroken kan worden. 
Alle mensen willen op gezette tijden iets 
nieuws toevoegen aan hun kledingkast en 
vanwege de winkelsluiting zou dat nu niet 
kunnen. Maar wel bij Franken Kleding. 

Anne: “We hebben onze service uitge-
breid en naar nieuwe manieren gezocht 
om onze collectie te laten zien en te ver-
kopen. De jeugd is het al gewend om on-
line te winkelen maar de oudere klanten 
veel minder. Toch zien we die nu massaal 
overstappen op de nieuwe manier van 
winkelen. Ze videobellen naar de zaak en 
met de telefoon in onze handen laten we 
items zien die hen wellicht bevallen. Alles 
waar ze ‘ja’ tegen zeggen, stoppen we in 
een ‘pas-tas’ die ze naast de winkel op 
komen halen. De kledingstukken die ze 
willen houden, rekenen we af, de overige 
gaan terug in de winkel.” 

Ook op social media is de collectie te zien 
en te bestellen.

Team
“We groeien elke dag”, vertelt Noor. “Zo-
wel in het aantal klanten als in teamge-
voel. Ik ben zó ontzettend trots op onze 
medewerkers, waarvan we nu heel andere 
kanten leren kennen. Natuurlijk wisten we 
al dat het toppers waren en dat laten ze nu 
helemaal zien. Zo blijken sommige een kei 
in social media en heeft een andere meer 
talent voor het werk achter de schermen 
maar állemaal staan ze er. Ze werken vol-
gens mij harder dan ooit maar dat doen 
ze met veel plezier. Ze nemen hun ver-
antwoordelijkheid en laten zien waaraan 
wij ons bestaansrecht ontleend hebben: 
service naar de klanten toe. Ik kan ze niet 
genoeg in het zonnetje zetten.”

Je méér ondernemer voelen
Anne en Noor voelen zich elke dag méér 
ondernemer. “Het is een uitdaging om van 
de gebaande paden af te moeten stap-
pen. Het was even wennen maar we heb-
ben onze draai gevonden. We verwachten 
dat het ‘oude normaal’ nog wel even op 
zich zal laten wachten.” 

Het motto ‘koop lokaal’ hebben de zus-
sen zeker ervaren. “We hebben veel nieu-
we klanten gezien uit de buurt. Ik durf ook 
wel te zeggen dat een service als die wij 
nu bieden, alleen in de dorpen kan en dat 
wordt gewaardeerd. We hopen natuurlijk 
wel dat de deuren van de winkel weer 
snel open mogen.” Tot die tijd: hou social 
media in de gaten en bel gerust naar de 
winkel als je op zoek bent naar een eigen-
tijdse aanvulling voor je kledingkast.

Je elke dag méér ondernemer voelen
Franken Kleding uit Bergeijk heeft nieuwe manier gevonden om klanten van dienst te kunnen zijn

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

  WIST
     JE 
DAT...?

... het water dat je 

drinkt wel miljoenen 

jaren oud kan zijn? 

Het water op onze 

planeet is mogelijk 

afkomstig van ijs dat 

zich 4,6 miljard jaar 

geleden in een 

kosmische wolk bevond.



5 15 januari 2021

Begin 2021 stijlvol
Tot 70% korting*

op monturen van topmerken

Bij Oogwereld bieden we je, ook in het nieuwe jaar, de keuze uit de allerbeste 
brillenglazen en mooiste design monturen. En als je voor 30 januari een 
bril bij ons koopt, krijg je bovendien tot wel 70% korting op onze mooiste 
monturen*. Zo zie je niet alleen scherp, maar doe je dat ook nog eens voor 
een scherpe prijs. Bel voor een afspraak zodat wij de ruimte en tijd voor je 
kunnen reserveren. We beloven je, er gaat een wereld aan voordeel voor 
je open. *Vraag naar de voorwaarden in de winkel of kijk op oogwereld.nl

Oogwereld Holtman
Kerkstraat 4
5541 EM Reusel

Oogwereld Holtman
Markt 30
5531 BC Bladel

Oogwereld van den Borne 
Sniederslaan 25C
5531 EG Bladel

Oogwereld van den Borne
Markt 62
5527 EN Hapert

IN DE KERN

Door Renate Pijnenburg

HULSEL - Per 1 januari is ’t Drieske in 
Hulsel overgegaan in andere handen. 
Leon en Gaby Tielemans hebben de sleu-
tel overgedragen aan Simon Lavrijsen 
die, zodra de coronamaatregelen het 
weer toelaten, op dezelfde voet verder 
zal gaan als Leon en Gaby dat deden. 

Pijn in het hart
Met pijn in het hart hebben Leon en Gaby 
de sleutel overgedragen aan Simon. “We 
hadden graag verder gegaan maar het was 
fi nancieel niet haalbaar”, vertelt Leon. “Er 
kwamen bijna geen inkomsten binnen en 
daar tegenover stond dat ik natuurlijk de 
huur elke maand moest betalen. Je hoeft 
geen econoom te zijn om te begrijpen dat 
het dan niet lang goed blijft gaan. Het doet 
ontzettend zeer want volgens mij hadden 
we het goed voor elkaar. We waren een 
thuis voor veel verenigingen en toen het al-
lemaal nog mocht en kon, zat er elke dag 
volk aan de bar of stonden er mensen te 
biljarten. Ik wil heel graag van deze gele-
genheid gebruik maken om iedereen die 
ons de afgelopen vier jaar bezocht heeft, 
hartelijk te bedanken.” Gaby vult aan: “We 
hadden de meeste verenigingen en vaste 
klanten een bericht gestuurd dat we zou-
den stoppen, al was het al snel bekend; de 
tamtam in Hulsel werkt sneller dat e-mail. 
Heel veel mensen zijn even persoonlijk af-
scheid komen nemen, met een bloemetje 
of een cadeaubon. Dat heeft ons echt heel 
goed gedaan.”

Investeren
Voor Leon en Gaby is het even zoeken naar 
een nieuw doel maar het komt goed, ver-
zekeren zij ons. Voor Simon begint nu een 
heel nieuw avontuur. “Ik kocht ’t Drieske als 
investering en ik heb er vertrouwen in dat 
alle bezoekers de weg straks weer terug 
zullen vinden. Ik bewonder het werk dat 
Leon en Gaby gedaan hebben, de afge-
lopen jaren. Ze hebben van ’t Drieske een 
echt thuis gemaakt voor verenigingen en 
instanties. Het is zó jammer dat ze het door 
de coronacrisis niet meer kunnen voortzet-
ten. Ik wil hun in het zonnetje zetten en be-
danken voor hun inzet.” Simon laat zoveel 
mogelijk zoals het was. “Ik denk dat dat de 
kracht van een zaak als ’t Drieske is: niet 
teveel veranderen, alles en iedereen in hun 
waarde laten.” Dat houdt in dat de bezorg-
maaltijden van ‘Eet ’s mee’ gewoon weer 
opgepakt worden en de cafetaria open is 
voor afhaal. “Ik kan niet wachten tot we 
weer mensen mogen ontvangen; ik zie het 
wel zitten dat in de zomer het terras lekker 
vol zit en alle verenigingen weer hun weke-
lijkse activiteiten kunnen organiseren.”

Dorpshuis
De crisis was voor ’t Drieske extra zwaar om-
dat het een particuliere horecagelegenheid 
is en geen dorpshuis. Leon: “Het heeft ons 
echt de das omgedaan dat we geen sub-
sidie krijgen van de gemeente. Er zijn hier 
tal van activiteiten waarmee we onszelf ge-
kwalifi ceerd hebben als gemeenschapshuis 
of dorpshuis maar omdat het bezit van de 
locatie in particuliere handen is, komen we 

niet in aanmerking voor subsidie. We begrij-
pen de regeling maar het is wel heel zuur 
want je vervult een functie in het dorp maar 
wordt niet als zodanig gewaardeerd. Ik kan 
alleen maar hopen dat de gemeente dit nog 
eens ooit zal herzien; in het kader van de 
leefbaarheid van het dorp.”

Toekomst
Voor Leon gaat een deur dicht, voor Simon 
gaat deze open, al is het pas over een 
poosje. Groot is de verwachting niet dat 

op korte termijn de horeca weer volle bak 
zal draaien. “Gelukkig heb ik mijn baan 
aan de Milieustraat in Bladel nog”, vertelt 
hij. “Dat garandeert me nu van inkomsten. 
Uiteraard hoop ik dat ik ooit van ’t Drieske 
alleen zal kunnen rondkomen maar mijn 
grootste drijfveer is om de inwoners en 
verenigingen van Hulsel van dienst te kun-
nen zijn om hun activiteiten te kunnen or-
ganiseren.” Zodra de maatregelen het weer 
toelaten is Simon de eerste die de deuren 
weer open zet.

Thuis voor verenigingen van Hulsel
Simon Lavrijsen nieuwe eigenaar ’t Drieske; afscheid van Leon en Gaby Tielemans

Simon (midden): “Ik kocht ’t Drieske als investering en ik heb er vertrouwen in dat alle be-
zoekers de weg straks weer terug zullen vinden. Ik bewonder het werk dat Leon en Gaby 
gedaan hebben, de afgelopen jaren. Ze hebben van ’t Drieske een echt thuis gemaakt 
voor verenigingen en instanties. Het is zó jammer dat ze het door de coronacrisis niet 
meer kunnen voortzetten. Ik wil hun in het zonnetje zetten en bedanken voor hun inzet.”
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De meeste huizen worden verwarmd 
door een cv-installatie met warm water. 
Dat water is normaal ongeveer 80°C. 
Door deze temperatuur te verlagen, kan 
er energie (aardgas) bespaard worden. 
Maar blijft het dan warm genoeg in huis? 
Dat is iets wat je kunt testen.

De temperatuur buiten moet tussen de 4 en 
10 °C zijn, zoals nu dus. De test bestaat er 
uit dat de temperatuur van op de cv-ketel 
naar beneden wordt gezet. Op elke cv-ke-
tel zit daarvoor een speciale knop. Begin 
er mee om de temperatuur van het cv-wa-
ter op 60 °C te zetten. Ervaar nu een paar 
dagen of het in huis behaaglijk warm blijft. 
Voor we naar bed gaan, zijn we gewend om 
de thermostaat lager te zetten. Doe dat nu 
met minder verschil. Door de lagere tempe-
ratuur van het cv-water, is het systeem tra-
ger geworden. Blijft het lekker warm in huis, 
zet dan de cv-ketel naar 40 °C . Laat het zo 
een aantal dagen en ervaar of het voldoen-
de warm blijft. Verlaag de nachttemperatuur 
nog minder. Zo kun je de meest optimale 
temperatuur zoeken om met minder aard-
gas toch een warm huis te hebben. 

Als je huis ook bij dergelijke lage systeem-
temperaturen comfortabel warm blijft, is 
je woning zonder grote aanpassingen ook 
geschikt voor verwarmen met een warmte-
pomp.

Is het niet overal in huis voldoende warm 
dan zijn er 2 maatregelen te overwegen.
-  De eerste is het plaatsen van boosters 

(radiator-ventilator) onder de radiatoren in 
de ruimtes die achterblijven (onvoldoen-
de of te langzaam warm). Deze boosters 
zorgen voor extra luchtstroming langs het 
verwarmingselement waardoor het war-
mer wordt.

-  De tweede maatregel is het waterzijdig 
in laten regelen van het verwarmingssys-
teem. Bij een slecht ingeregeld verwar-
mingssysteem worden de verwarmings-
elementen, zoals radiatoren, het dichts 
bij de cv-ketel het snelst warm. De ele-
menten verderop in het systeem worden 
later of onvoldoende warm om de ruimte 
op temperatuur te brengen. Een installa-
teur kan dit met een andere instelling ver-
beteren.

Vragen over besparen op aardgas? Stuur 
ze naar energieloket@kempenenergie.nl.

www.kempenenergie.nl

Bespaar
met de zon!

Óók op bewolkte dagen!

Zonnepanelen zijn goed voor 
het milieu én uw portemonnee!

Is úw woning geschikt voor zonnepanelen? 
Maak vrijblijvend een afspraak om de kosten en 
opbrengst te berekenen.

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

Ontvang nu 

de BTW retour!

Even warm met minder gas
Advies over energieverbruik

Als je huis ook bij dergelijke lage systeem-
temperaturen comfortabel warm blijft, is 
je woning zonder grote aanpassingen ook 
geschikt voor verwarmen met een warmte-

Advies over energieverbruik

Of er nog iets uit mijn pen komt? Een 
terechte vraag van de redactie van 
deze krant. Eerlijk gezegd zijn de aantal 
keren dat ik inspiratie heb klein. En die 
keren dat ik achter een toetsenbord zit, 
of er zelfs maar over na denk, duurt het 
slechts enkele minuten of ik zit weer op 
dat ene onderwerp: corona.

Daar wil ik het gewoon niet over hebben! 
En door het nu te benoemen…. Juist, 
gaat het er toch weer over. Maar door 
corona ben ik wel wat gaan ontdekken. 
Puzzelen! Oude legpuzzels zijn van zol-
der gehaald, er zijn puzzels uitgewisseld 
met vrienden en buurtgenoten en ja, er 
zijn zelfs nieuwe puzzels gekocht.

Maar ook de puzzels in deze krant wor-
den vaak geprobeerd. De cryptofi lippine 
is prachtig, maar daar kom ik vaak hele-
maal niet uit. Logische puzzels zijn wel 
mijn favoriet. Met “De buurman van Jan 
is 2 jaar ouder dan de vrouw die haar 
auto achteruit parkeerde”. En logische 
puzzels met getallen vind ik het aller-
mooist. De sudoku in deze krant is voor 
mij!

Het oplossen van zo’n sudoku valt nog 
niet mee. Dus ging ik op youtube eens 
kijken en vond een fi lmpje dat uitleg zou 
geven over het oplossen van een sudoku. 
Uit de intro van het fi lmpje blijkt de 
presentator Simon Anthony voormalig lid 
te zijn van het team uit Groot Brittanië 
dat deelneemt aan wereldkampioen-
schappen sudoku. Er zijn Wereldkam-
pioenschappen!? 

Ik ben eigenlijk meteen van het eerste 
moment fan van deze man. Geen ge-
vloek en getier in deze video’s, maar een 
beheerst Engelse stem die hooguit “Oh 
my God” als krachtterm uit. Wel steeds 
verontschuldigend als hij denkt ergens te 
lang over na te moeten denken. En dat 
moet dan voor de meer geoefende spe-
ler zijn, want het is slechts zelden dat ik 
iets eerder “spot” dan Simon.

De puzzels worden vanuit heel de we-
reld gestuurd naar dit kanaal met de 
naam Cracking the Cryptic. De sudoku 
in de video’s zijn vaak uitgebreid met 
thermometers, pijlen, boxen en allerlei 
verschillende regels, zoals dat dezelfde 
cijfers niet op paardensprong (schaken) 
afstand van elkaar mogen staan. Iede-
re video begint met een uitleg van deze 
regels voordat Simon, live in de video, 
begint aan de puzzel. 

Via een link onder de video mag je zelf 
ook proberen de puzzel op te lossen, 
met dezelfde software (om aantekenin-
gen te maken) die Simon gebruikt. Zelfs 
na het zien van de video vind ik het lastig 
om de puzzel op te lossen.

Ik vermaak me geweldig. Het deuntje 
waarmee iedere video start, kan ik in-
middels dromen. En ook de teksten van 
Simon galmen in mijn hoofd als ik een 
sudoku uit deze krant aan het oplossen 
ben: “Oh, where does the two go in this 
row”. of: “This is magnifi cent. Look, this 
is unbelievable. The magic that is hap-
pening here”.

Het enige dat ontbreekt is dit delen met 
anderen. Gelukkig kan ik dit door dit 
stukje. Ik kan het iedereen aanraden. 
“Look, the nine can’t go here. It must go 
here!”. Ongeloofl ijk mooi tijdverdrijf. 

column

Opgelost

CoronaMelder-app
De CoronaMelder-app informeert je als 
je mogelijk bent besmet of minstens 15 
minuten in de buurt bent geweest van ie-
mand die (later) corona blijkt te hebben. 
Zo kun je voorkomen dat je onbewust een 
ander besmet. Elke download helpt om de 
verspreiding van corona te stoppen. Het 
downloaden van de app is altijd vrijwillig.

Aangepaste reisadviezen
Voor reizen in Nederland geldt: blijf zoveel 
mogelijk thuis. Gaat u toch een paar da-
gen weg? Blijf zoveel mogelijk op je vakan-
tieadres. Maak en boek geen reizen naar 
het buitenland tot eind maart, tenzij strikt 
noodzakelijk. U moet als reiziger uit de 
meeste landen een negatieve testuitslag 
laten zien als u naar Nederland reist.

Klachten? Laat u testen!
Heeft u klachten die horen bij het coronavi-
rus? Laat u dan testen. Maak een afspraak 
via 0800-1202 (houd uw BSN bij de hand). 
Blijf thuis en ga alleen naar buiten voor de 
test.

Loket burgerzaken alleen op afspraak
Maak een afspraak via 0497-650001.

Vragen over het coronavirus?
Neem contact op met de informatielijn 
0800-1351. Voor bedrijven is er de infor-
matielijn 0800-2117. Actuele informatie 
over het coronavirus vindt u op 

www.reuseldemierden.nl/corona
www.rijksoverheid.nl

Drie weken langer in lockdown
Lees alle maatregelen na op de website van de Rijksoverheid
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OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT WWW.STAPPAERTS-MODE.NL

Beste klanten,
Helaas moeten onze deuren voorlopig 
gesloten blijven, maar toch zijn wij 
gestart met onze sale! In de etalage, op 
Facebook en Instagram laten wij u 
zoveel mogelijk van onze collectie zien.

Heeft u iets leuks gezien? 
Neem dan contact met ons op!
Tevens lopen de ondermode acties nog, 
20% korting op alles van Ten Cate en van 
Sloggi alles 3+1 gratis!
De reeds gemaakte afspraken aan huis 
voor de woninginrichting gaan gewoon 
door, wel vragen wij u om bij Corona 
gerelateerde klachten uw afspraak met 
ons af te zeggen. Uiteraard kunnen wij 
ook voor vrijblijvend advies bij u aan huis 
komen.
Heeft u iets nodig op het gebied van 
(onder)mode of woninginrichting, neem 
dan gerust contact met ons op, zodat we 
u toch van dienst kunnen zijn.
Gedurende de sluiting zijn wij telefonisch
en per mail te bereiken, op 0497-381433 
of info@stappaerts-mode.nl

Bedankt voor uw vertrouwen in ons,
Team Stappaerts mode en wonen

HAPERT - Carna-
valsvereniging de 
Pintewippers uit Ha-
pert heeft voor het 
aankomende carna-
val twee personen 
van het C.V.D.M. 
(Carnaval Virus De-
tectie Ministerie) in 
de arm genomen. 
Het carnavalsvirus 
is een zeer onschul-

dig, maar uiterlijk erg besmettelijk virus. 
Maar dat is niet de reden. 

Vorig jaar is namelijk gebleken dat er een 
gevaarlijk ander virus meelift op het on-

schuldige carnavalsvirus en dat willen we 
voor het komende carnaval absoluut voor-
komen. De twee personen van het C.V.D.M. 
hebben daarom van de Pintewippers de 
opdracht gekregen om het carnavalsvirus 
op te sporen en in quarantaine te plaatsen 
om het te behoeden voor alle andere on-
gewenste virussen en om het vervolgens 
de komende weken op een veilige manier 
(thuis!) te presenteren aan het carnavals-
publiek. 

Zodra het C.V.D.M.-team deze opdracht 
heeft geklaard zullen ze naar buiten treden 
om het volledig virusveilige carnavalspro-
gramma van de Pintewippers 2021 te gaan 
presenteren.

Hoe gaan we het carnavalsvirus 
detecteren dit jaar?

KEMPEN - Voor basisvaardigheden 
rondom werken met een laptop of ta-
blet kun je terecht bij de telefonische 
DigiHulplijn. Getrainde, ervaren vrijwil-
ligers helpen je met digitale vragen en 
geven persoonlijk advies om je op weg 
te helpen. Alle vragen zijn welkom en 
bellen mag zo vaak als nodig. Het gratis 
telefoonnummer is dagelijks van 09.00 
tot 17.00 uur bereikbaar op 0800-1508. 

Online DigiHulp ‘Klik & Tik’
Kun je overweg met de computer en heb 
je een emailadres en laptop of tablet met 
camera, maar zijn complexere zaken nog 
een uitdaging? Dan kunt u voor verdere on-
dersteuning aansluiten bij de online work-
shops van Bibliotheek De Kempen. In deze 

workshops behandelen we verschillende 
onderwerpen, zoals ‘Hoe kan ik (gratis) 
beeldbellen?’, ‘Wat zijn sociale media en 
hoe gebruik je ze?’, ‘Hoe lees of luister ik 
online een boek via de Bibliotheek?’,  ‘Hoe 
kan ik internetbankieren en online winke-
len?’, ‘Hoe verander ik van zorgverzeke-
raar?’, ‘Hoe werkt marktplaats?’ of ‘Hoe 
werkt het donorregister?’

De online workshops duren 30 minuten per 
onderwerp en worden op werkdagen om 
11.30 uur ingepland en zijn gratis bij te wo-
nen. Je hoeft geen lid te zijn van de Biblio-
theek. Aanmelden kan via de agenda op 

www.bibliotheekdekempen.nl

De bibliotheek helpt je op weg!

Agnes is bang dat niemand het zal mer-
ken als haar thuis iets overkomt. Ze is al-
leen en kent weinig mensen in de buurt. 
Met haar familie heeft ze wel eens con-
tact, maar niet dagelijks. Wat gebeurt er 
als ze in huis valt en om hulp wil vragen, 
maar haar telefoon niet kan bereiken? 
Herkent u zich in deze situatie?

Met de Rode Kruis Contactcirkel blijft u 
juist dan niet onopgemerkt. Als deelne-
mer aan de contactcirkel hoort u bij een 
groep mensen die op elkaar letten. Als het 
niet lukt om op het afgesproken moment 
contact met u te krijgen, alarmeert de cirkel 
iemand om even een kijkje bij u te nemen. 
U wordt dus niet zomaar vergeten. 

Hoe werkt de contactcirkel? De deelne-

mers vormen een cirkel door elke dag con-
tact met elkaar te hebben en te vragen of 
alles goed gaat. Dit is meestal telefonisch, 
maar het kan ook via e-mail of per sms. Zo 
zorgt de cirkel ervoor dat het opgemerkt 
wordt als er iets met u aan de hand is en 
u geen hulp meer kunt vragen. De deel-
nemers bellen elkaar in een vaste volgor-
de, zodat ze steeds met dezelfde persoon 
contact hebben. 

Het Rode Kruis zet samen met buurtbewo-
ners een contactcirkel op. Lijkt het u ook 
iets? Neem dan contact met ons op om u 
op te geven. Wij nodigen u dan uit voor een 
kennismakingsgesprek en bespreken sa-
men met u de mogelijkheden. Coördinator 
contactcirkel: tel. 06-26774590 of contact-
cirkel.brabantzuidoost@rodekruis.nl

Rode Kruis Contactcirkel
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Lekker en makkelijk voor door de week; 
handig vooraf te bereiden op bijvoorbeeld 
een zondag. Bewaar de visschotel in de 
koelkast en dan hoef je het alleen maan-
dagavond nog in de oven te schuiven. 

Even wat pasta erbij koken en we kunnen 
aan tafel. Een mooi begin van een nieuwe 
week.

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

Kabeljauw visschotel
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 600 gr kabeljauwfilet in stukjes
o 1 courgette in blokjes
o 1 grof gesnipperde ui 
o 1 gele paprika in blokjes
o 250 gr champignons in plakjes
o 2 tenen knoflook
o 2 tl paprikapoeder
o 1 el witte wijnazijn
o 200 ml kookroom
o 6 el zoete chilisaus
o 2 tomaten in dunne plakjes
o 3 el vloeibare boter
o 75 gram geraspte kaas
o 4 el paneermeel
o 1 el gedroogde peterselie
o peper / zout

Verwarm de boter in een koekenpan
op middelmatig vuur en fruit de ui
aan. Voeg de champignons, paprika,
courgette en de geperste teentjes
knoflook toe en bak deze 5 minuten
mee.
Schep het paprikapoeder erbij en bak
even mee. Blus de groentes af met de
witte wijnazijn, kookroom en de
chilisaus. Roer goed en laat 3
minuten inkoken. Dep de stukjes vis
droog met keukenpapier en breng op
smaak met peper en zout.

Leg de vis in 4 kleine of een grote
ovenschaal en verdeel de saus met de
groentes hierover.

Maak een crumble van de kaas, het
paneermeel en de peterselie. Beleg
de ovenschotel met de plakjes tomaat
en bestrooi met de kaascrumble.
Zet het vispannetje(s) 20-25 minuten
in de oven (175°C ), tot de vis gaar
is.

Lekker met tagliatelle, of gebakken
aardappelen.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 10  min Klaar in: 35  min

250 gr champignons in plakjes

Geen weekblad?
Laat het ons weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

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

onder komo-keur
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droog met keukenpapier en breng op
smaak met peper en zout.

Leg de vis in 4 kleine of een grote
ovenschaal en verdeel de saus met de
groentes hierover.

Maak een crumble van de kaas, het
paneermeel en de peterselie. Beleg
de ovenschotel met de plakjes tomaat
en bestrooi met de kaascrumble.
Zet het vispannetje(s) 20-25 minuten
in de oven (175°C ), tot de vis gaar
is.

Lekker met tagliatelle, of gebakken
aardappelen.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 10  min Klaar in: 35  min

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

HAPERT - Ondanks 
dat we dit jaar niet 
gezellig kunnen sa-
menkomen in onze 
residentie, is carna-
val in 2021 natuurlijk 
nog steeds onlosma-
kelijk verbonden met 
carnavalsmuziek. De 
sfeer en gezelligheid 
van muziek maakt 
carnaval altijd een 
uniek feest. 

Dus als deze carnaval de carnavalsvierders 
niet naar de muziek kunnen komen, bren-
gen wij de muziek gewoon naar de carna-
valsvierders. Met die gedachten organise-
ren we, samen met Twilight Entertainment, 

Kempen-FM en de 32 Facebookgroepen 
(en meer dan 44.000 leden) van ‘Zoals het 
Was’ de Carnavals Top 11! De lijst met de 
beste carnavalsnummers beoordeeld door 
iedereen die wil stemmen in de Kempen.

Hoe werkt het? 
Via Facebook, onze website of boven-
staande QR-code kan er online gestemd 
worden. Iedereen stemt op zijn of haar drie 
favoriete nummers. De 11 nummers met 
de meeste stemmen worden in de fi nale-
uitzending bekendgemaakt en uitgezon-
den via KempenFM op carnavalszaterdag 
13 februari, om 14.00 uur. Deze uitzen-
ding zal ook online te volgen zijn op social 
media. Dus stem en wie weet hoor je jouw 
favoriete nummers voorbijkomen tijdens 
de Carnavals Top 11!

Stem mee voor de Carnavals Top 11!
Uitgezonden via KempenFM op zaterdag 13 februari
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REGIO - Als het aan Ronald Dirkx, eige-
naar van Fysio- en Sportcenter, ligt, is 
de tijd gekomen dat een fysiotherapeu-
tische behandeling en het behalen van 
sportdoelen in een breder perspectief 
geplaatst gaan worden dan tot nu toe 
gebeurt. Een mens is meer dan een ver-
zameling spieren en weefsels. Voeding, 
beweging, slaap en ademhaling horen 
tot hetzelfde systeem en dienen dus 
meegenomen te worden hierin.

Integrale aanpak
De plannen voor zijn vitaliteitsaanpak 
lagen al klaar, maar door corona liep de 
implementatie enige vertraging op. “Al 
jaren ben ik bezig met het ontwikkelen en 
schrijven van dit plan”, vertelt Ronald. 

“In het voorjaar was ik eigenlijk klaar om 
het in te voeren in mijn bedrijf, maar toen 
moesten we een hele poos dicht. Ach-
teraf gaf me dat nieuwe inspiratie. Door 
persoonlijke omstandigheden kwam ik 
met mezelf in de knel en ging ik door een 
moeilijke tijd. Door mezelf op álle fronten 
aan te pakken, kwam het herstel eerder 
dan verwacht, wat voor mij het bewijs was 
dat de integrale aanpak succesvol kan 
zijn.”

Kijken naar de hele mens
Wie bij een fysiotherapeut komt, wordt 
vaak behandeld voor de klacht. “Prima”, 
vindt Ronald. “Maar het kan ook anders. 
Ik zeg niet dat het voor alle cliënten geldt, 
maar vaak worden terugkerende klachten 
behandeld en dan kan er wel eens een an-
dere oorzaak dan een lichamelijke aan ten 
grondslag liggen. Iemand die bijvoorbeeld 
chronisch slecht slaapt, een verkeerde 
ademhaling heeft of te weinig beweegt, 
krijgt eerder klachten dan iemand bij wie 
de balans goed is. Ik geloof erin dat we 
naar een andere manier van behandelen 
moeten: kijken naar de hele mens, naar 
alle facetten van het lichaam en proberen 
daarin de balans te herstellen.”

Online programma
Ronald schreef, samen met zijn team, een 
online-programma om cliënten van Fysio-
centers en leden van Sportcenter te laten 
werken aan hun vitaliteit in deze bijzon-
dere tijd. “Het programma is op zichzelf 
staand te gebruiken, maar kan ook een 
aanvulling op de fysiotherapeutische be-
handeling of persoonlijke coaching zijn. Er 
worden work-outs op maat aangeboden 
en er is veel achtergrondinformatie te vin-
den over de pijlers van vitaliteit. De fysio-

therapeut en fi tcoach ondersteunt in het 
volhouden van een nieuwe leefstijl. Samen 
met hem of haar gaat de cliënt of sporter 
op zoek naar de factor waarin de meeste 
winst te halen valt, want dat is voor ieder-
een anders.” Het online programma kan 
ook heel goed als preventie ingezet wor-
den. Ronald: “Ik heb al contact met enkele 
werkgevers die het programma aan willen 
bieden aan hun personeelsleden. Er is een 
werkgever namelijk veel aan gelegen zijn 
personeel gezond te houden.”

Balans
Volgens Ronald beschikt elk menselijk 
lichaam over een zelf herstellend ver-
mogen, maar is er soms een beetje hulp 
nodig. “Juist als er een goede combinatie 
is gevonden tussen alle BASIS (bewegen, 
ademhalen, stress, immuunsysteem en 

slaap) voorwaarden, komt een lichaam 
in balans. Dit aangevuld met de juiste 
voeding zorgt ervoor dat je lichaam op-
timaal kan functioneren.” De komende 
maanden gaat het nieuwe vitaliteitsplan 
geïmplementeerd worden in de bedrijven: 
Mastbos 2 in Bladel; Hoofdstraat 54B in 
Hoogeloon en Kerkstraat 39 in Hapert. Wil 
je terug in balans komen en je weer fi t en 
vitaal voelen, dan ben je bij de Fysiocen-
ters en Sportcenter in goede handen.

Voor meer informatie ga naar

www.fysiocenters.nl

of bel naar

Bladel: 0497 820216
Hapert/Hoogeloon: 0497 382065

VERBOUWINGSOPRUIMING

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

VEEL SHOWROOMMODELLEN MET HOGE KORTINGEN
Banken, Relaxfauteuils, Fauteuils, Tafels, Stoelen, Salontafels

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

Banken, Relaxfauteuils, Fauteuils, Tafels, Stoelen, Salontafels

ma + di: gesloten (op afspraak mogelijk)| wo: 9:00 - 18:00 | do: 9:00 - 18:00 | vr: 9:00 - 20:00 | za: 9:00 - 16:00 | zo: gesloten

Banken, Relaxfauteuils, Fauteuils, Tafels, Stoelen, Salontafels

-50%

-20%
-30%

-40%

Mens in behandeling 
als één geheel zien
Nieuw vitaliteitsprogramma 
bij Fysio- en Sportcenter, ook online

Ronald schreef, samen met zijn team, een online-programma om cliënten van Fysio-
centers en leden van Sportcenter te laten werken aan hun vitaliteit in deze bijzondere 
tijd. Het programma is op zichzelf staand te gebruiken, maar kan ook een aanvulling 
op de fysiotherapeutische behandeling of persoonlijke coaching zijn. Er worden work-
outs op maat aangeboden en er is veel achtergrondinformatie te vinden over de pijlers 
van vitaliteit.

GEZONDHEID
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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!

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
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!
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Ben of ken jij hét verkooptalent dat onze producten gaat verkopen 
aan projectklanten en lokale wederverkopers in de Belgische markt? 
Zet jij alles op alles om een mooi project binnen te halen? Dan 
zijn we op zoek naar jou! Voor ons verkoopteam zijn wij op korte 
termijn op zoek naar een gezellige collega voor 38 uur per week 
die onze topverkoper voor de Belgische markt wil worden. Wij zijn 
STAS ophangsystemen, ontwikkelaar en producent van schilderij 
ophangsystemen.
 
Dit vragen wij:
·  Je bent bij voorkeur afkomstig uit België en 
 woont in de omgeving van de Kempen/Eindhoven;
·  Je hebt een MBO/HBO werk- en denkniveau 
 in een commerciële richting;
·  Je hebt een vlotte babbel en beheerst de 
 Nederlandse en Franse taal;
· Je bezit over overtuigingskracht en enthousiasme;
· Klanttevredenheid staat bij jou hoog in het vaandel;
· Ervaring in een sales gerelateerde functie is een pré. 
 
Wat levert het jou op?
Een afwisselende functie binnen een jong en gemotiveerd bedrijf. 
De mogelijkheid jezelf te ontwikkelen, maar ook om een bijdrage te 
leveren aan de ontwikkeling van onze organisatie. Wij bieden een 
goed salaris en bij deze functie krijg je ook een auto, telefoon en 
laptop van de zaak.
 
Voor meer informatie over de functie: kijk op www.stas.nl/vacatures

 
Informatie en solliciteren
Wil jij graag deel uitmaken van ons team? Stuur dan je reactie voor 
17 januari as., inclusief motivatie en CV, per 
mail naar: personeelszaken@stas.nl. 

Verkoper met ervaring 
Belgische markt

Nederlands/Frans | m/v | 38u

T +31 (0)40 292 48 48 | www.stas.nl

Vacatures 
in de regio!
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In Nederland gebruiken veel overheids-
organisaties jouw gegevens. Het gaat 
om gegevens van burgers, bedrijven en 
bijvoorbeeld gebouwen. Het is dus be-
langrijk dat al die gegevens kloppen. 
Staat er toch een fout in een registratie? 
Dan moet deze snel worden hersteld. 
Een speciaal meldpunt kan hier vanaf nu 
bij helpen.

Correcties
Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit 
bij de organisatie waar het om gaat. Soms 
lukt dat niet, bijvoorbeeld omdat niet dui-
delijk is bij welke organisatie iemand moet 
zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt 
Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het 
MFO is onderdeel van de Rijksdienst voor 
Identiteitsgegevens (RviG).

Waar is het MFO te vinden?
Het MFO is te vinden via Rijksoverheid.nl. 

Meldpunt Fouten in 
Overheidsregistraties

Hennepteelt en productie 
van synthetische drugs zijn 
schadelijk voor mens, dier 
en natuur. Aan de buitenkant 
kunt u niet altijd zien wat er in 
een pand gebeurt.

Maar de meest voorkomende signalen die 
kunnen wijzen op een hennepkwekerij of 
drugslab zijn:
-  afgeplakte ramen en deuren die altijd 

dicht zijn;
-  (dichte) rolluiken waar geen logische aan-

leiding voor is;
-  roosters op opmerkelijke plekken aan de 

gevel of het dak;
-  het pand maakt een verlaten indruk: er 

is zelden iemand of slechts een korte tijd 
en/of op een vast tijdstip;

- geur, stankoverlast;
- wateroverlast of vochtproblemen;
- condens op de ramen;
-  kunstlicht (gloed van felle lampen) en/of 

licht in een ruimte dat altijd blijft branden;
- installatie camera’s of beveiliging;
-  zoemend of ronkend geluid (van ventila-

toren).

Wat kunt u doen?
Vermoedt u de aanwezigheid van een hen-
nepkwekerij of drugslab in een pand in het 
buitengebied of herkent u één of meerdere 
signalen? Blijf er niet mee lopen, maar meld 
wat u weet bij de politie via 0900-8844, bij 
Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of 
www.meldmisdaadanoniem.nl. Bij meldin-
gen die betrekking hebben op het milieu, 
bijvoorbeeld een dumping van drugsafval, 
kunt u ook melding doen via www.milieu-
klachten.nl. Ga er in geen geval zelf op af!

NEE tegen drugs-
criminaliteit
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

In Nederland gebruiken veel 
overheidsorganisaties uw gegevens. Het gaat om 
gegevens van burgers, bedrijven en bijvoorbeeld 
gebouwen. Het is dus belangrijk dat al die 
gegevens kloppen. Staat er toch een fout in een 
registratie? Dan moet deze snel worden hersteld. 
Het nieuwe Meldpunt Fouten in 
Overheidsregistraties kan hierbij helpen.

Wie een fout wil laten corrigeren, meldt dit bij de 
organisatie waar het om gaat. Soms lukt dat niet, 
bijvoorbeeld omdat niet duidelijk is bij welke organisatie 
iemand moet zijn. Daarom is er vanaf nu het Meldpunt 
Fouten in Overheidsregistraties (MFO). Het MFO is 
onderdeel van de Rijksdienst voor Identiteitsgegegevens 
(RvIG).

Waar is het MFO te vinden?
Het MFO is te vinden op www.rvig.nl/mfo en op 
www.rijksoverheid.nl. Op www.rvig.nl/mfo staan 
verschillende formulieren: voor burgers, bedrijven en 
(semi) overheidsorganisaties. Die kunnen daarmee 
online een melding doen.

Wat doet het MFO?
Het MFO helpt burgers, bedrijven en 
overheidsorganisaties bij het corrigeren van een fout in 
een overheidsregistratie. Het MFO:
•  wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het 

onjuiste gegeven kan corrigeren;
•  helpt wanneer de melder er niet uit komt. Dan gaan 

ze aan de slag om de fout en de problemen die 
daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen;

•  helpt bij het gecorrigeerd krijgen van onjuiste 
gegevens als er meer dan één overheidsorganisatie bij 
is betrokken of als het gaat om registratie-
overstijgende problemen en fouten;

•  helpt als blijkt dat de gegevens wel kloppen, maar 
bijvoorbeeld door onjuiste interpretatie voor 
onbedoelde gevolgen zorgen;

•  helpt de gevolgen van het gebruik van foute gegevens 
(zoals aanmaningen en boetes) waar mogelijk te 
stoppen tot de oplossing is bereikt. Zo lang er nog 
geen oplossing is, doen ze er alles aan om te zorgen 
dat de melder niet verder in de problemen komt. Is de 
oplossing bereikt, dan helpen ze waar mogelijk bij het 
herstellen van de gevolgen.

Samenwerking met melder en organisaties
Het MFO werkt samen met de melder en álle betrokken 
overheidsorganisaties, net zo lang tot gegevens weer 
kloppen. Het beheert de opgedane kennis en deelt deze 
met andere overheidsorganisaties. Ook ondersteunt het 
MFO overheidsorganisaties met advies en coördinerende 
werkzaamheden, bijvoorbeeld wanneer het voor een 
organisatie niet of onvoldoende mogelijk blijkt de 
onjuiste gegevens te corrigeren.

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties van start

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties
Om je goed van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel 
overheidsorganisaties jouw gegevens: van de Belastingdienst
en UWV tot aan je gemeente. Het is dus belangrijk dat die 
gegevens kloppen. Soms gaat er iets fout. En dat kan
vervelende gevolgen hebben. Hoe los je dat op? 

Als je denkt dat er iets mis is met jouw gegevens, neem je altijd 
eerst contact op met de organisatie die verantwoordelijk is voor 
die gegevens. Kom je er niet uit? Meld je bij het Meldpunt Fouten 
in Overheidsregistraties (MFO).
www.rvig.nl/mfo

Je ontdekt een fout, bijvoorbeeld in je inschrijving 
bij de gemeente of de registratie van je voertuig. 
Je neemt contact op met de verantwoordelijke 
overheidsorganisatie.

Kan de verantwoordelijke overheidsorganisatie je niet 
helpen of twijfel je bij wie je moet zijn? Neem contact op 
met het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). 
Het meldpunt schakelt o.a. met deze organisaties:

• Belastingdienst
• CAK
• DUO
• Gemeenten
• Kadaster

• Kamer van Koophandel
• RDW
• SVB
• TNO
• UWV

• Wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan   
corrigeren. Als je er niet uit komt, gaat het meldpunt aan de slag om de  
fout en de problemen die daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen.

• Helpt om aanmaningen en boetes waar mogelijk te laten stoppen.
Zo lang er nog geen oplossing is, doen we er alles aan dat jij niet verder
in de problemen komt. 

• Werkt samen met álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot   
jouw gegevens weer kloppen.

Kijk voor meer informatie over het meldpunt op 
www.rvig.nl/mfo of bel 088 900 1000

Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties
Om je goed van dienst te kunnen zijn, gebruiken veel 
overheidsorganisaties jouw gegevens: van de Belastingdienst
en UWV tot aan je gemeente. Het is dus belangrijk dat die 
gegevens kloppen. Soms gaat er iets fout. En dat kan
vervelende gevolgen hebben. Hoe los je dat op? 

Als je denkt dat er iets mis is met jouw gegevens, neem je altijd 
eerst contact op met de organisatie die verantwoordelijk is voor 
die gegevens. Kom je er niet uit? Meld je bij het Meldpunt Fouten 
in Overheidsregistraties (MFO).
www.rvig.nl/mfo

Je ontdekt een fout, bijvoorbeeld in je inschrijving 
bij de gemeente of de registratie van je voertuig. 
Je neemt contact op met de verantwoordelijke 
overheidsorganisatie.

Kan de verantwoordelijke overheidsorganisatie je niet 
helpen of twijfel je bij wie je moet zijn? Neem contact op 
met het Meldpunt Fouten in Overheidsregistraties (MFO). 
Het meldpunt schakelt o.a. met deze organisaties:

• Belastingdienst
• CAK
• DUO
• Gemeenten
• Kadaster

• Kamer van Koophandel
• RDW
• SVB
• TNO
• UWV

• Wijst de weg naar de overheidsorganisatie die het onjuiste gegeven kan   
corrigeren. Als je er niet uit komt, gaat het meldpunt aan de slag om de  
fout en de problemen die daardoor zijn ontstaan, te helpen oplossen.

• Helpt om aanmaningen en boetes waar mogelijk te laten stoppen.
Zo lang er nog geen oplossing is, doen we er alles aan dat jij niet verder
in de problemen komt. 

• Werkt samen met álle betrokken overheidsorganisaties, net zo lang tot   
jouw gegevens weer kloppen.

Kijk voor meer informatie over het meldpunt op 
www.rvig.nl/mfo of bel 088 900 1000

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

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

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

WWaatt mmooeett jjee ddooeenn??

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

          5527 JR Hapert

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

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

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

Leuks van Liek mondkapjeswedstrijd

                                                          

          Castersedijk 23A

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

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

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

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

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

!!
ZZee pp  tt '' oomm

Waardebonactie energiebesparende producten

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

Alle woningeigenaren in de gemeente Bladel 
hebben eind september van de gemeente per 
brief een waardebon van € 70,- ontvangen. De 
waardebon kan gebruikt worden om 
energiebesparende producten aan te schaffen bij 
bouwmarkten, webwinkels en lokale (doe-het-
zelf)winkels. 

In totaal is er nog € 106.432,95 budget beschikbaar. 
Als het budget op is, stopt deze actie. Ga naar 
www.winstuitjewoning.nl/bladel en controleer daar de 
beschikbaarheid van het budget. Op deze site is ook  de 
lijst met producten te vinden waarvoor de waardebon 
kan worden ingezet en aan welke eisen deze moeten 
voldoen. 

Zo gelden bijvoorbeeld voor ledlampen, het meest 
gekochte product, de volgende eisen:
• maximaal 6 ledlampen per waardebon;
• minimaal energielabel A++;
• regulier model.

Er dient voor minimaal €35,- aan energiebesparende 
producten te worden aangeschaft om voor vergoeding 
in aanmerking te komen en de bon dient in één keer te 
worden besteed.  

U kunt de waardebon ook direct verzilveren via 
www.winstuitjewoning.nl/bladel. U heeft de keuze uit 
een handige energiebespaarbox of uit losse 
energiebesparende producten. U plaatst de bespaarbox 
of de producten in uw winkelmandje en rekent af met 
de waardebon. De energiebesparende producten krijgt u 
gratis thuis gestuurd.

Wacht niet te lang met aanschaffen en verzilver de 
waardebon! Op = op!

Hebt u een koopwoning, maar hebt u de 
waardebon niet ontvangen of bent u hem kwijt? 
U kunt zelf op een makkelijke manier de waardeboncode 
opvragen door een formulier in te vullen op de website 
van Winst Uit Je Woning. U vindt het formulier op de 
volgende pagina: www.winstuitjewoning.nl/bladel  

Na het invullen van het formulier zal Winst Uit Je 
Woning de gegevens controleren en ontvangt u via de 
mail een waardeboncode. Als u geen toegang hebt tot 
internet kunt u bellen met de helpdesk van Winst uit je 
Woning op het telefoonnummer 023 583 6936. Dan 
helpen zij u verder. 

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 15 december 2020 de volgende 
besluiten genomen:

Compensatie inkomstenderving exploitanten 
sportcafés Bladel en Hapert
Huurkorting van 50% wordt verleend gedurende de 
periode half maart 2020 tot eind 2020 en ingaande 
2021 wordt een huurkorting toegestaan van 25% tot 
het moment dat er weer sprake is van een normale 
bedrijfsvoering zonder beperkingen vanwege de 
coronacrisis.

Zienswijze Werkprogramma 2021 
Metropoolregio Eindhoven
Akkoord met het raadsvoorstel, concept raadsbesluit 
en conceptbrief aan de MRE waarmee: een zienswijze 
wordt ingediend op het Werkprogramma 2021 ten 
aanzien van de thema’s Transitie Landelijk Gebied en 
Energietransitie, geen zienswijze wordt ingediend op 
de thema’s Economie, Mobiliteit en Samenwerking en 
Strategie van het Werkprogramma 2021.

Gezamenlijke prestatieafspraken 2021 
Kempengemeenten met corporaties en 
huurdersorganisaties
Gezamenlijke prestatieafspraken 2021 tussen vier 
Kempengemeenten, Woningstichting de Zaligheden en 
Stichting Huurdersraad de Kempen worden 
vastgesteld. Gezamenlijke prestatieafspraken 2021 
tussen de drie Kempengemeenten, Wooninc. En 
Stichting Huurdersplatform Wooninc., worden 
vastgesteld. Wethouder F. d’Haens wordt namens het 
college gemachtigd om deze prestatieafspraken te 
tekenen. Ingestemd met de raadsmededeling 
‘prestatieafspraken 2021 met corporaties en 
huurdersorganisaties’.

Omgevingsagenda Zuidoost-Brabant
Geen zienswijze wordt ingediend.

Bestemmingsplan Hoogeloon en 
omgevingsvergunning Hoogeloon
Omgevingsvergunning wordt verleend, mits het 
bestemmingsplan wordt vastgesteld. Aan de raad 
wordt voorgesteld om: geen exploitatieplan op te 
stellen, de conceptnota vast te stellen, het 
bestemmingsplan gewijzigd vast te stellen, met 
inachtneming van de wijzigingen uit de Nota 
zienswijze en de provincie Noord-Brabant te verzoeken 

om binnen de termijn van zes weken na vaststelling 
over te mogen gaan tot bekendmaking van de 
plannen.

Raadsmededeling voortgang Den Herd naar de 
Markt
Vastgesteld.

Stand van zaken Groene Long
De raad wordt geïnformeerd.

Benoeming voorzitter POP Bladel
De heer Kees Castelijns wordt per 12 januari 2021 
benoemd als voorzitter van het Platform 
ondersteuning en participatie Bladel.

Bijdrage Veilig Thuis 2021
Kennisgenomen van het voornemen om in 2021 de 
stijging van de begroting Veilig Thuis te dekken met 
extra te ontvangen rijksmiddelen.

Werkplan 21 voor de Jeugd 2021
Ingestemd.

Vernieuwing addendum contract 
jeugdhulpaanbieders
Ingestemd met de vernieuwing van het addendum bij 
contracten jeugdhulpaanbieders voor de looptijd van 
1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 
Ingestemd met de verrekensystematiek van de kosten 
voor afspraken voor het jaar 2021, met de 
zorgaanbieders en tussen de tien gemeenten 
onderling. Ingestemd met het verstrekken van een 
voorschot vanuit de gemeente Eindhoven aan de 
zorgaanbieder tot maximaal de hoogte van de 
genoemde budgetindicatie. Ingestemd met de 
bevoorschotting in vier kwartalen in 2021 door de 
individuele gemeenten aan inkooporganisatie 
Eindhoven, op basis van onderlinge verrekening. 
Ingestemd met het verlenen van een volmacht aan de 
directeur sociaal domein van de gemeente Eindhoven 
of diens vervanger om het addendum te 
ondertekenen. Het college van B&W van Eindhoven 
wordt gemachtigd tot het uitvoeren van de 
rechtmatigheidscontrole op vaststelling van de 
cliëntaantallen ten behoeve van de regionale 
bekostiging van de jeugdhulp over 2021, uitgevoerd 
door jeugdhulpaanbieders met voorliggend addendum 
bij het contract, met de bevoegdheid deze machtiging 
door te verlenen aan aangewezen uitvoerende 

medewerkers. Ingestemd met de cofinanciering van de 
personele kosten die gepaard gaan met voornoemde 
rechtmatigheidscontrole. 

Verlengen dienstverlenings- en 
samenwerkingsovereenkomst regionale inkoop 
jeugdhulp Zuidoost-Brabant
De bestaande overeenkomst wordt verlengd voor de 
periode 1 januari 2021 tot en met 31 december 2021. 
De portefeuillehouder jeugdhulp wordt gemachtigd 
om namens het college de 
dienstverleningsovereenkomst 2021 met Eindhoven te 
tekenen.

Padelbanen
In 2020 wordt € 9.998,- beschikbaar gesteld voor de 
aanleg van in totaal vier padelbanen verdeeld over 
twee tennisvereningen in Bladel en Hapert. In 2021 
wordt € 9.998,- beschikbaar gesteld voor de aanleg 
van in totaal vier padelbanen verdeeld over twee 
tennisvereningen in Bladel en Hapert.

Openbaar maken toezichtrapporten Wmo
De beleidsregels inzake het actief openbaar maken van 
toezichtrapporten WMO worden vastgesteld. De 
directeur Publieke Gezondheid wordt het mandaat 
gegeven om toezichtrapporten Wmo actief openbaar 
te maken via de website van het GGD. Aan Wmo-
aanbieders wordt de contractuele verplichting 
opgelegd dat zij op hun website een passage plaatsen 
met de volgende inhoud: “De GGD Brabant-Zuidoost 
houdt toezicht op de kwaliteit van de in het kader van 
de Wmo geleverde zorg. Voor nadere informatie 
verwijzen wij u naar de website van de GGD 
www.ggdbzo.nl.”

Nadere regels peuterprogramma
De ‘Nadere regels gemeentelijk gesubsidieerde 
plaatsen in het peuterprogramma Bladel 2021’  zijn 
vastgesteld. De ‘Beleidsregels gemeentelijk 
gesubsidieerde plaatsen in het peuterprogramma 
Bladel 2018’ worden ingetrokken. De raad wordt 
geïnformeerd.

Implementatie meldpunt zorgwekkend gedrag
De uitvoering van het meldpunt niet acute zorg 
budgetneutraal te beleggen bij afdeling MD van de 
GRSK. Het aannemen van meldingen buiten 
kantoortijden wordt kosteloos belegd bij de bestaande 
crisisdienst van Lumens.
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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.

Intrekken omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit

Hapert
•     Castersedijk 22, intrekken van de vigerende 

omgevingsvergunning activiteit milieu en de VVGB 
voor het houden van varkens, datum besluit: 
05-01-2021.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•     Molenweg 1C, bouwen van een woning met 

garage.

Netersel
•     De Hoeve 13, bouwen van een bijgebouw;
•     ons van der Heijdenstraat 4, verbouwen van het 

stalgedeelte van een langgevelboerderij naar 
woning.

Hapert
•     Ganzestraat ongenummerd, bouwen van een 

twee-onder-een-kapwoning en een bijgebouw en 
het plaatsen van zonnepanelen op een bijgebouw.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•     Helleneind 28 en 28A, verbouwen en uitbreiden 

van een woning tot 2 woningen, datum besluit: 
04-01-2021;

•     Het Hofveld 14, verbouwen van de woning, datum 
besluit: 05-01-2021.

Ontwerp Bestemmingsplan 
“Kom Hapert 2021”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken op grond van artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke 
ordening en de Algemene wet bestuursrecht bekend 
dat het ontwerp bestemmingsplan “Kom Hapert 2021” 
ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op de 
kern Hapert (stedelijk gebied) en betreft het grondge-
bied van de bebouwde kern Hapert. 

Binnen dit bestemmingsplan zijn geen nieuwe 
ontwikkelingen mogelijk. Er is gekozen om alleen de 
bestaan-de (planologische en/of vergunde) situatie vast 
te leggen. De regels sluiten qua opzet en inhoud aan 
bij de planregels in de andere kernen, er is aangesloten 
bij geldende planologische regelingen, recent beleid en 
regelgeving. 
Het ontwerp bestemmingsplan bestaat uit een 
toelichting, planregels en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 15 januari 2021 tot en met 25 februari 
2021 ter inzage bij het Klant Contact Centrum (KCC) in 
het gemeentehuis, Markt 21 te Bladel. U kunt daar 
terecht op maandag en woensdag van 09.00 tot 19.00 
uur, op dinsdag en donderdag van 09.00 tot 17.00 uur 
en op vrijdag van 09.00 tot 12.00 uur. Mogelijk gelden 
er afwijkende openingstijden i.v.m. de coronacrisis. 
U kunt de stukken ook inzien via internet: 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het plan kent het identificatienummer: 
NL.IMRO.1728.BPA5020KomHap2021-ONTW. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het ontwerp bestem-
mingsplan 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 mevrouw 
A.M.M. van Bree van de afdeling Ontwikkeling 
(telefoonnummer 0497-361636). Van de mondelinge 
zienswijze wordt een verslag gemaakt.

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

1. Vervangen van bomen, Kranenberg Casteren, De Hoeven Netersel Casteren week 2 t/m week 5 2021 Idverde Realisatie BV (Veldhoven)
    De weg is tijdens deze periode afgesloten, er is een omleidingsroute ingesteld Netersel

2. 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   

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

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

kwfthuismarathon.nl

Kom in actie!
Kankerpatiënten zijn extra kwetsbaar en hebben zeker nu jouw steun nodig. 

Samen willen wij het gevoel van onmacht omzetten in kracht. Doe daarom mee 

aan de KWF Thuismarathon. Schrijf jezelf in, daag jezelf uit en kom in actie. Juist nu.
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“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

Op Weg

BLADEL - De winter betekent rust in de 
tuin. Ook bij Het Groene Goud, want de 
toekomstige tuinderij is nu nog enkel 
grasland. Achter de schermen zijn we 
druk bezig met alle voorbereidingen. 
De stichting is opgericht, ontwerpen en 
teeltplannen zijn uitgewerkt en planten 
en zaden besteld. Zodra de lente aan-
breekt, willen we meteen aan de slag. 
Met de proeftuin leggen we de basis 
voor onze educatieve zelfoogsttuinderij.

De plannen van de Groene Long, het ge-
bied tussen de Beemdstraat, Zwartakkers 
en Postelweg in Bladel, worden steeds 
concreter. Twee weken geleden is het con-
ceptontwerp gepresenteerd. De reacties 
zijn zeer positief en wij verwachten dat eind 
maart dit ontwerp vastgesteld zal worden 
door de Gemeenteraad.

Onze zelfoogsttuinderij is één van de initi-
atiefnemers en wij hebben hiervoor Stich-
ting Het Groene Goud opgericht. We zijn 
een ideële stichting, zonder winstoogmerk. 
Met als doelen bij te dragen aan een meer 
duurzame en sociale vorm van landbouw, 
mensen met elkaar in verbinding brengen 
en een toegankelijke groene leer- en werk-
plek creëren in Bladel. De tuinderij is daar-
voor het middel.

Proeftuin 2021 van start
Het werk op een tuinderij is seizoensge-
bonden, daarom begint Het Groene Goud 
dit voorjaar al met een proeftuin. Want wie 
wil oogsten moet op tijd zaaien. Bovendien 
moet er geïnvesteerd worden in grondver-
betering. Deels starten we met de aanleg 
van de zelfoogsttuinderij, een ander deel 
zal worden ingezaaid met groenbemesters. 
We hopen in het najaar te starten met de 
aanleg van een gezamenlijke boomgaard, 
samen met het Pius X-College, de Kinder-
boerderij, de buurt en de gemeente Bladel. 
Vanaf volgend jaar worden ook de educa-
tie en andere activiteiten uitgebreid. In het 
weekeinde van 12 en 13 maart doen we 

mee met de vrijwilligersactie van NL Doet 
(Oranjefonds) en gaan we echt van start, 
uiteraard coronaproof.

Zelfoogsttuinderij: hoe werkt dat?
In onze tuinderij gaat een professionele tuin-
der groenten, kleinfruit en bloemen telen. 
Deelnemer word je door een oogstaandeel 
te kopen bij Het Groene Goud. Je mag dan 
een heel seizoen lang wekelijks je groenten 
komen oogsten of een boeket bloemen ko-
men plukken. Door ook je kinderen mee te 

laten oogsten ervaren ze zelf waar het eten 
vandaan komt en hoe het groeit. Je oogst 
alleen van het seizoen en beperkt de ver-
voerskilometers tussen jou en je voeding 
tot fi etsafstand. Lokaler en duurzamer kan 
het niet! 

Meewerken
Zowel oogstdeelnemers als vrijwilligers 
kunnen mee komen helpen in de tuin. 
Daarvoor heb je geen ervaring nodig, dat 
leer je al doende. Het draait allemaal om de 

verbinding die tot stand komt als er samen 
gewerkt gaat worden. Samen werken, sa-
men oogsten en samen delen. Lijkt het je 
leuk om op de tuinderij te komen helpen of 
wil je op een andere manier vrijwillig mee 
werken aan dit initiatief? Laat het ons we-
ten. Samen maken we er iets moois van.

Meer informatie en aanmelden
Meer weten? Neem een kijkje op onze 
website (deze wordt nog verder aange-
vuld). Hier kun je je ook aanmelden voor 
onze nieuwsbrief. Oogstdeelnemer worden 
van de zelfoogsttuinderij, als vrijwilliger ko-
men helpen of voor vragen? Meld je aan 
via de website, stuur een mailtje of bel ons: 
Femmes van Limpt, tel. 06-45006448 of 
Dirk van de Voort, tel. 06-22307803.

www.tuinderijhetgroenegoud.nl
info@tuinderijhetgroenegoud.nl

Zelfoogsttuinderij Het Groene Goud van start met proeftuin in Bladel

Het Groene Goud
educatieve zelfoogsttuinderij
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Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

Een duim omhoog voor de mevrouw uit Hulsel die mijn 
portemonnee gevonden heeft en ook nog heeft thuis-
bezorgd in de Mezenhof in Vessem. Heel erg bedankt!

Miet Soetens

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

Onze duim gaat omhoog voor alle mensen die de foto-
zoektocht hebben gelopen in Duizel. Bedankt voor de 
vele positieve reacties die wij als organisatie hebben 
gehad.

Suzanne Bierens

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

Vriendengroep ‘Goed Zat’ bedankt John van Limpt voor de uitmuntende corona kerstquiz. 
Duim omhoog hiervoor!

Vriendengroep ‘Goed Zat’

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

Reactie op 
Duim omlaag

De drempel is aangelegd
voor de veiligheid van 
spelende kinderen op het naast
gelegen veldje. 

Er werd soms erg hard de straat 
ingereden wat tot gevaarlijke 
situaties leidde. 

De drempel is nu aangepast. 
Er is een opening gemaakt voor 
rolstoelgebruikers en fi etsers.

Gemeente Reusel-De Mierden

Let op! Jouw 
nieuwe identi-
teitskaart heeft 
een extra functie. 
Je kunt ermee 
inloggen bij de 
overheid, het on-
derwijs, de zorg 

of jouw pensioenfonds. 

Na het ophalen van jouw identiteitskaart 
bij de gemeentebalie, ontvang je daarom 
binnen 5 werkdagen een brief van DigiD. 
Je kunt daarmee de inlogfunctie activeren. 

Kijk voor meer informatie op 

www.digid.nl

Extra functie 
nieuwe identiteitskaartWIST 

   JE 
 DAT...?

... mensen die vlees eten gemiddeld 7000 dieren in hun 

leven eten? Volgens de Vegetarische Calculator, een 

tool die vegetarisch eten promoot, kan dat worden 

verdeeld in 4500 vissen, 2400 kippen, 80 kalkoenen, 

30 schapen, 27 varkens en 11 koeien. 
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Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

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

Oude Provincialeweg 82 Hapert Tel. 38 22 78
www.poort-van-brabant.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 ‘Hamburger de Poort’ van Brasserie- 
Logies Poort van Brabant t.w.v. € 12,95.  
Om uw gewonnen prijs in ontvangst te  
nemen, neemt u dit artikel binnen 8  
weken mee naar:

Wandelaar
van de week!

Het Kompas is een vrijwilligersorganisatie 
die hobbyactiviteiten aanbiedt aan mensen 
zonder betaald werk met onbenutte tijd of 
talenten. 

Zij zijn op zoek naar een enthousiaste 
voorzitter die hun doelstelling kan uit-
dragen.

Er is een heel team dat jou, als nieuwe voor-
zitter, ondersteunt. Maria is verantwoorde-
lijk voor de vrijwilligers, Dick verzorgt als 
secretaris de nodige verslaglegging, Elly 
en Maria zorgen voor de dagelijkse ad-
ministratie en Jan bewaakt de financiën. 
Daarnaast zijn er vrijwilligers die zorgdra-
gen voor het onderhoud van het gebouw. 
De gastvrouwen en gastheren ontvangen 
bezoekers en zij zetten koffie. Ook zijn er 
vrijwilligers die activiteiten begeleiden en 
die volledig zelfstandig de activiteiten co-
ordineren en hun kennis overdragen aan 
de cursisten. Er worden veel verschillende 
cursussen gegeven.

Van een voorzitter wordt verwacht dat:
-  jij met enthousiasme Het Kompas leidt en 

hun doelstelling uitdraagt.
-  je de bestuursvergaderingen voorbereidt 

en deze leidt.
-  je externe contacten met bijvoorbeeld 

gemeente, onderwijs, gebruikers van Het 
Kompas of andere instanties onderhoudt.

Je ziet, het is een warm nest dat op zoek is 
naar die bindende figuur om Het Kompas 
draaiende te houden. Ben jij die persoon? 
Aarzel dan niet en neem contact op met 
Het Kompas.
 
Maria Rosenbrand, telefoon 0497-385069 
of email info@kompasbladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

Trimsalon 
“PICOBELLO”

trimsalon voor honden

trimsalon-picobello@chello.nl
Lindenstraat 18

Hapert
Tel. 0497-387368
Tel. 06-30099999like ons op facebook

Trotse superopa Jos Castelijns (1934) uit Knegsel, opa Maarten Castelijns (1960) uit 
Hoogeloon, papa Martijn Castelijns (1989) uit Bavel en de kleine jongen Noah Martinus 
Castelijns (17-12-2020).

Vier generatiesVier generaties

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

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

Rules for driving in N
ew

 York:
1. Anything done w

hile honking your horn is legal.
2. You m

ay park anyw
here if you turn your four-w

ay flashers on.
3. A red light m

eans the next six cars m
ay go through the intersection.

3 5
4 9 6
7 4 3 9

8 4
6 5

7 1
2 6 9 8

4 5 7
8 3

 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 1, BOOK 2

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

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

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

9 6 5
5 3 7

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

1 9 6 4

8 5 9 2
9 2 3 4 3 7 9

1 4 2 1 5
4 6 5

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

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

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 2

As long as w
ar is regarded as w

icked, it w
ill alw

ays have its fascination.
W

hen it is looked upon as vulgar, it w
ill cease to be popular.

-- O
scar W

ilde

5 7 6 2
8 3

3 4 7 5
8 9 1

2 4 1 7
9 8 5
8 6 4 1

7 8
9 3 7 6

PUZZELEN

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

  A  7 2   2  1        
  B  1  1   6 8 3 2   1   
     C 7  10   5  4 7   5 

D 1   6 3     7 2   1 2   
     E 7   8 13     12   
  F 5  7   10  9    4  6  
  G 4 10  9  8  1        
H 7 3    5  3 2 7    3    
   I  7     10  1    9  
 J 7  3  3   9         
  K  7 1   3     2 3  7  
 L  7  5 7   7  10   13  7 9 

  M 13 11  7  7    7      
 N 5  1  8    7  7 1 9    
 O  5 7 8    7 2 7  3  1   
P 3  3 10  7  10   7  7 12    
     Q 5   6 9  6   3 2  
   R 4  7    7 6  8 1    
 

A – Opent de weg voor kinderen (11)
B – Juridisch hengelaar (2,5,6)
C – Zonder de S is het geen fruitige 
  cocktail en geen zomerhit van 
  T-Spoon (2,2,3,5)
D – TV-horoscoop (7,3,5)
E – Niet iemand van gisteren (3,7)
F – Alle Nederlanders aan het 
  zonnebaden (4,7,4)
G – Dan ben je van de straat (9)
H – Niet bedoeld voor huurders (5,4,2,4)
I – Kinderdagboek (13)
J – Uitgave die alleen in ons land 
  verschijnt (6,2)

K – Je zou verwachten dat die zender 
  de vuile was binnen houdt (8,6)
L – Met het mes op tafel – Deze quiz
   wordt tot op het scherpst van de 
  snede uitgevochten (3,3,3,2,5)
M – Geen actualiteitenprogramma (6,5)
N – Medisch programma voor 
  cardiologen? (4,3,9)
O – Stem voor de Ouderenpartij? (3,5,6)
P – Waarschuwing van de 
  Verkeersinformatiedienst (7,2,2,3)
Q – Tijdelijke woning voor kinderen (3,8)
R – De plattelandsversie van Opsporing
   verzocht (4,5,5)

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

De winnaar van vorige week is: 

Anette Swaanen uit Reusel

met het oplossingswoord: 
‘kleurenspectrum’

Anette heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van
Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

 
   A 13 2 2   7  4   7 12   
 B 11 13 2 2  4   14 7       
     C  2  7   10  1    
  D 8 10 10  14    7       
    E 1 2   7   5  6  9  
       F   10 7  14 10    

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

Televisie

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

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

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

WIJ ZIJN ALLEEN OPEN VOOR 
AFHAAL VAN VERF EN DHL PAKKETTEN

Bestel uw verf en materiaal via 
• Whattsapp 06-24368726
• Telefoon 0497-381348
• E-mail verkoop@lemmenshapert.nl

-  Voor DHL pakketten 
kunt u binnenlopen

-  Verf is alleen op 
bestelling 
(niet uitzoeken in de winkel!)

Weekkrant PC55
In PC55 lees je over mensen en bedrijven die je ként.

Door Roel van Gils

BLADEL - Met zijn roots in de evene-
mentenbranche is Van Ham Infra B.V. 
gespecialiseerd in het leveren van tijde-
lijke infrastructuren. Het familiebedrijf 
neemt meer dan veertig jaar ervaring uit 
de festivalwereld mee naar de bouw- en 
infrastructuur en biedt verrassende en 
bovenal publieksvriendelijke oplossin-
gen. Een gesprek met oprichter Martijn 
van den Broek over de verschillende 
mogelijkheden, zoals tijdelijke wegen, 
fi etspaden, (kabel)bruggen en zelfs tij-
delijke perrons.

Van Ham Infra B.V. is een nog jonge on-
derneming in de infrastructuur maar door 
de wol geverfd in de evenementenbranche. 
“Beide sectoren hebben nogal wat over-
lap”, weet Van den Broek inmiddels. “Een 
project in de bouw- en infrasector is eigen-
lijk een evenement in het klein. Opdracht-
gevers in de bouw en infra denken al snel 
in traditionele oplossingen als het gaat om 
tijdelijke infrastructuren. Wij proberen als 
‘nieuwe speler in de markt’ die structuur 
te doorbreken en bieden met onze enorme 

voorraad aan producten en oplossingen 
vaak interessantere alternatieven. Alle tij-
delijke bouwwerken en constructies kun-
nen bovendien door onze projectengineers 
in eigen huis statisch worden doorgere-
kend en voldoen aan het bouwbesluit.”

Nieuwe mogelijkheden
Het realiseren van publieksvriendelijke op-
lossingen, dat is waar Van Ham al meer 
dan veertig jaar in is gespecialiseerd. “Die 
kennis en expertise nemen we mee naar de 
bouw- en infrasector en dat resulteert on-
der meer in kind- en naaldhakvriendelijke 
bruggen, perrons en trappentorens”, zegt 
Van den Broek. “We kunnen met onze tij-
delijke bruggen een vrije overspanning van 
ruim 22 meter lang creëren, vrij publieks-
toegankelijk. De toegang naar de brug of 
het perron kunnen we voorzien van trap-
pen, maar ook van hellingbanen. Op die 
manier blijven ook de tijdelijke perrons voor 
iedere reiziger bereikbaar en ondervinden 
ze zo min mogelijk negatieve gevolgen van 
het onderhoud aan het spoor. Daarnaast 
zijn onze kunststof vloeren uitermate ge-
schikt als tijdelijk fi etspad. De vloerplaten 
worden vervaardigd uit gerecycled PVC 

en zijn voorzien van een antisliplaag. Het 
maakt ze tot een interessant al-
ternatief voor stalen rijplaten 
die erg glad kunnen zijn bij 
vochtig weer of vorst. Bo-
vendien zijn ze ook ge-
luidsarm en veel lichter 
en kunnen er veel meer 
m2 met één vracht wor-
den vervoerd. De vloer 
kan koud op de onder-
grond worden gelegd, 
maar ook op een spe-
ciaal geotextiel, zodat de 
‘vloer’ tevens als tijdelijke 
(bouw)weg of parkeerplaats 
kan fungeren.”

Van Ham Infra B.V. heeft in korte tijd al ver-
schillende opdrachtgevers in de bouw en 
infrasector weten te overtuigen van de vele 
voordelen van het uitgebreide assortiment. 
“Zo hebben we een atrium van een groot 
ziekenhuis voorzien van een complexe 

steiger voor systeemplafondmontage, vin-
den onze vloerplaten gretig aftrek 

en hebben we een ‘bekend’ 
stadhuis volledig ingepakt 

met steigermateriaal en 
voorzien van een doek 
met afbeelding van het 
achterliggende gebouw. 
Onze producten bieden 
vaak een verfrissend en 
interessant (lees: sneller 
en voordeliger) alter-

natief voor traditionele 
oplossingen. Groot voor-

deel aan Van Ham Infra B.V. 
is dat we zeven dagen in de 

week werkzaam zijn. We zijn ge-
wend aan het werken in het weekend, in 

de avond en nacht. Tevens kunnen we ook 
alle voorzieningen rondom de festiviteiten 
van de start of oplevering van een project 
verzorgen, zoals een tent, VIP-deck, enz. 
Zo komen alle tijdelijke voorzieningen uit 
één hand”, besluit Van den Broek.

Een frisse blik op tijdelijke infrastructuur

Het realiseren van publieksvriendelijke oplossingen, dat is waar Van Ham al meer dan 
veertig jaar in is gespecialiseerd. Martijn: “Die kennis en expertise nemen we mee naar 
de bouw- en infrasector en dat resulteert onder meer in kind- en naaldhakvriendelijke 
bruggen, perrons en trappentorens. We kunnen met onze tijdelijke bruggen een vrije 
overspanning van ruim 22 meter lang creëren, vrij publiekstoegankelijk. De toegang naar 
de brug of het perron kunnen we voorzien van trappen, maar ook van hellingbanen.”



2015 januari 2021

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN

eenvoudig via 
onze website.

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

40,-
25,-

DEALER

30,-
www.deleesttegels.nl

PER 
M2

PER 
M2

PER 
M2

Bestel al je 

Meeltjes

Draagbare schrijfmachine, i.g.st. Alleen 
lint vervangen. € 10,-. 4 Ketter verstelbare 
tuinstoelen, blauw met kussens, i.g.st. € 40,-. 
Tel. 06-25596174.

2 design statafels, niervormig met stalen voet, 
weinig gebruikt. € 20,-. Licht eiken hoektafel, 
massief, 80x80, lichte beschadiging. € 15,-. 
Tel. 06-25596174.

2 retro stijl stoelen, 1 omastoel en 1 tafelstoel, 
kleur wit. € 12,-. Philips stoommachine en 
stoomstrijker, i.g.st. € 20,-. Tel. 06-25596174.

Vermist: zwart-witte kleine 
kater Lucifer
Zeer herkenbaar aan kort-half zwart staartje. 
Draagt zwart glitter halsbandje met NDG 
penning. Omg. Nieuwstraat, Hapert. Hebt u 
hem gezien? Bel: 06-12822822 of 06-12754761

Div. lichteiken meubelen, o.a. kast, dressoir, 
tv kastje, salontafel en ronde eettafel met 4 
stoelen. Tel. 06-13571892.

TV/audiokast, massief, licht eiken, H 180, B 
90, aangepaste achterwand voor bedrading. 
€ 30,-. 6 licht eiken eetkamerstoelen, z.g.a.n. 
€ 30,-. Tel. 06-25596174.

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

Kinderwagen, 40-er jaren, i.g.st. € 150,-. 
Antieke verstelbare stoel, geheel origineel.
€ 25,-. Tel. 06-83918582.

16 CD’s millenium, € 15,-. Tel. 0497-384692.

Div. eiken meubeltjes, o.a. nachtkastje, 
midi-set, lectuurbak en plantentafeltjes. 
€ 10,- per stuk. Tel. 06-83918582.

Eethoek met 6 stoelen, i.z.g.st. € 100,-.
Tel. 0497-642787.

2 wijnrekjes, wit kunststof, voor 12 flessen. 
€ 10,-. Tel. 0497-384692.

Vredestein winterbanden, 185/60/R15 op licht 
metalen velgen, ca 7 mm profiel. I.z.g.st. 
€ 200,00. Tel. 06-21853899.

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.

4 winterbanden, 205/65/R15 op 5-gats 
lichtmetalen velgen, steekmaat 5x114,3. 
Profiel 6,5 mm. Vr.pr. € 200,-. Tel. 387186.

Onderzoek/massagetafel. Tel. 06-34412325.

Maaltijdstomer, nog nieuw in doos. € 50,00. 
Tel. 06-34263764.

Opvouwbaar scootmobiel, Avantgarde ET-2 + 
nieuwe accu. Gemakkelijk mee te nemen in 
auto. Vraagprijs: € 450,-. Tel. 06-10639106.

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

Winterbanden op stalen velg, incl. bouten, voor 
Peugeot 5008, 2x Kleber en 2x Vredestein, 
215x55xR16 profiel 5 mm. Vr.pr. € 100,-.
Tel. 06-11864880.

Grote, nieuwe houten sjoelbak met schijven, 
niet gebruikt. € 40,-. Tel. 06-46469297.

± 2500 vel, div. kleuren, A4 papier, nieuw, hele 
pak € 25,-. Tel. 0497-386034.

8 LP’s van Andy Williams, z.g.a.n. in 
verzamelhoes, € 10,-. Tel. 0497-386034.

9 turbinesensors, nieuw, 8.5 mm, w 23, samen 
€ 35,-. Tel. 0497-386034.

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

Elektrische schaaf, Top Craft type TP-82, 
incl. stofzak, langsgeleider en hardmetalen 
schaafbeitels. € 15,00. Tel. 06-38319646.

Elektrische handmassageborstel, Masssani 
type D90. € 15,00. Tel. 06-38319646.

Mazda CX-3 automaat, leder, trekhaak, rood, 
alle opties, b.j. 2016, 40.000 km, 18 maanden 
garantie. Tel. 06-12923962.

Franklin houtkachel, i.g.st. vonkenscherm, 
rookgasafvoer, 1 st m + 1 st 0.3 m + 2st, 45 gr 
bochten, € 200,-. Tel. 06-46469297.

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

Jackwolfskin berg/wandelschoenen, maat 47, 
1 seizoen mee gelopen, volledig leer. € 55,-.
Tel. 06-29014825.

Atag oven, € 75,-. Bosch inbouwkoelkast met 
diepvriezertje, € 50,-. Etna magnetron, € 15,-. 
Alles i.g.st. Tel. 0497-516574.

Hooipakjes. Tel. 06-15212519.

GEVONDEN: Afstandsbediening van poort of 
garage op maandag 7 december. Tel. 643674.

GEVONDEN: 1 ruiterhelm (binnen en buiten) 
en 1 rijzweep. Tel. 06-15537101.

GEVONDEN: Sleutelbos met 2 sleutels (rood 
Björn Borg label) op het fietspad richting 
Hapert op zondag 3 januari. Tel. 06-10752228.

GEVONDEN: Zwarte handschoen met 
aansteker en fietssleutel. Tel. 0497-382456.

GEVONDEN: Zwarte damesbeurs op 31 dec. 
op de Markt in Hapert. Tel. 06-41461822.

GEVONDEN: Achterklep van aanhanger in 
Eersel, 40-1250 cm, wit. Tel. 06-15485810.

GEVONDEN: Gouden ketting op 1 januari op 
fietspad Castersedijk, net voor afslag Bladel. 
Mail: antonenwendy@hotmail.com 

VERLOREN: Fietssleuteltje met blauwe label 
Van Hoof in omgeving van De Kei/Markt in 
Reusel. Tel. 06-23035241.

VERLOREN: 3 gouden ringen, 2 trouwringen 
en een bewerkte ring op zondag 13 dec. bij de 
Jumbo of omgeving in Hapert. Tel. 383335.

GEZOCHT: Hulp voor een man bij het 
schrijven van gedichten, verhalen en artikelen.
Tel. 06-81194591.

GEZOCHT: Nieuw tehuis voor lief, gezond, 
klein 5-jarig teefje. Bij dierenvrienden met een 
tuin en veel tijd. Tel. 06-48681688.

GEZOCHT: Betrouwbare oppas/opvang voor 
de woensdagmiddag, ca. 2 keer per 4 weken. 
3 kinderen van 7-9-11 jaar. Tel. 06-28029292.

GRATIS AF TE HALEN: Prima werkende 
zonnehemel, 10 lamps, merk Cleosun.
Tel. 06-10564978.

GRATIS AF TE HALEN: Philips TV, analoog.
Tel. 06-38934416.

GRATIS AF TE HALEN: 5 inktpatronen, 
geschikt voor Canon printers: Pixma iP-
7250/8750, MG-5450/6350/7150/6450/5550, 
MX-925/725 en iX6850. Tel. 384652.

GRATIS AF TE HALEN: Eiken kinderledikant 
en box, kleur wit. Tel. 06-20404733.

GRATIS AF TE HALEN: Partytent met 
2 zijdoeken met ramen, 3 x 3 m. Tel. 682505.

GRATIS AF TE HALEN: Baby/kinderbedje, 
bruin met witte spijlen, bodem verstelbaar. 
Tel. 0497-383235.

GRATIS AF TE HALEN: 2 matrassen. 
Mail naar: antonenwendy@hotmail.com

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 meccano of temsie.
Tel. 06-51348495.

GEVRAAGD: Kerstboeken of losse vellen 
voor 3D kerstkaarten te maken. 
Tel. 06-41941966.

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

GEVRAAGD: Nieuwe en gebruikte kerst- en 
nieuwjaarskaarten. Tel. 0497-842918.

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

GEVRAAGD: Heeft iemand nog Greywash 
verf over? Ovaal emmertje, 1 L, destijds 
verkrijgbaar bij Action. Tel. 06-53434977.

GEVRAAGD: Spellen van de eerste Nintendo 
(NES). Tel. 06-10899961.

GEVRAAGD: Leeg PSV-album van Jumbo 
2019/2020. Tel. 0497-682300.

 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).

GEVONDEN

GEVRAAGD

GEZOCHT

GRATIS

TE KOOP

VERLOREN

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

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

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

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

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

Drukwerk: Rodi Media

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

Colofon
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WIST 
   JE 
 DAT...?

... de blikopener pas 50 jaar na het blik werd 

uitgevonden? Conservenblikken werden uitgevonden in 

1810 en werden van erg zwaar en dik metaal gemaakt. 

Later werden de blikken van dunner metaal gemaakt 

en werd de blikopener uitgevonden.Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Sanitair - Bloempotten - Eetkamertafels - Stoelen 

Compressor - Aggregaat - Tuingereedschap

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch)
 

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

PARTIJGOEDEREN TE KOOP

Lange Voren 30a
Reusel

Telefoon 06-12298673

NETERSEL - Wat nor-
maal gesproken op 
de nieuwjaarsreceptie 
plaatsvindt, moest nu 
op een andere manier 
gedaan worden. De 
jubilarissen van de club 
werden vorig weekend 

thuis bezocht door voorzitter Kees 
Waalen.

Niels Michiels en Dries Waalen zijn beide 
25 jaar lid van de club en ontvingen hier-
voor een bierpakketje en een mooie bos 
bloemen. Henk Michiels kreeg ditzelfde 
en daarbij een mooie oorkonde, want hij 
is maar liefst 50 jaar lid. Henk was jaren-
lang doelman van Netersel 1 en wordt 
door mensen die er verstand van hebben 

nog steeds gezien als één van de betere 
keepers die de club gehad heeft. Ook 
buiten het veld heeft Henk bijzonder veel 
voor onze club betekend. Hij is al jaren 
lang keeperstrainer, hij was 6 jaar lang een 
van de kartrekkers binnen het bestuur en 
was mede verantwoordelijk voor het suc-
ces van de Midwintercross in Netersel. Dit 
alles is nog maar het topje van de ijsberg 
waardoor deze oorkonde meer dan ver-
diend is. 

Het bezoek aan de jubilarissen werd ge-
fi lmd en werd vorige week zaterdag uit-
gezonden tijdens de uitdagende online 
clubquiz, die de activiteitencommissie had 
georganiseerd. Maar liefst 27 teams speel-
den mee om de prijzen en zagen hoe de 
drie jubilarissen gehuldigd werden.

Vv Netersel huldigt 3 jubilarissen 
tijdens online clubquiz

Dries Waalen Niels Michiels

Henk Michiels (links) en voorzitter Kees Waalen

IN DE KEMPEN

Je kind verslaafd ?Je kind verslaafd ?
wij zijn een zelfhulpgroep voor

     naasten van verslaafden

Het doel van deze zelfhulpgroep is het leren omgaan
met een verslaafde in jouw naaste omgeving.
Wij creëren een veilige plek om je verhaal te delen
met ervaringsdeskundigen in een omgeving waar niet 
geoordeeld of veroordeeld wordt. 
Een plek waar je tips en handvatten krijgt en niet te 
vergeten wat je rol is of kan zijn in deze rollercoaster 
van verdriet, onmacht ,boosheid ,onbegrip ,etc

Lokatie: het Aquinohuis, Dr Rauppstraat 52 te Bergeijk

graag aanmelden via:

 moedigemoedersdekempen@hotmail.com

elke laatste Dinsdag van 
de maand vanaf 20.00u

(muv juli en augustus)

of neem contact op met Sandra Verkennis telnr: 06-13400967
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Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Petrusklepel
De lancering van de nieuwe website van 
de parochie is gepland voor de week van 
2 februari (Maria Lichtmis). We hadden het 
willen combineren met de openstelling van 
de kerk in Bladel en het openen van het 
winkeltje in het parochiekantoor. De kerk is 
inmiddels al open, dankzij de inspanningen 
van Pius Lemmens, Sjef Theuws en Geert 
van Lierop, samen met Rob Vissers van 
het gelijknamige bedrijf. Wijcosy BV heeft 
gezorgd voor de poedercoating van het 
hekwerk. Het ziet er mooi uit en het eff ect 
is positief. Ik heb al twee keer zoveel spon-
tane gesprekjes met mensen die de kerk 
binnenlopen. Nu nog het winkeltje. Dat kan 
pas open als ook de andere winkels open 
mogen. Ik heb nog een vraag over iets an-
ders. Zit u te wachten op online vieringen? 
Binnenskamers denken we dat de lande-
lijke tv-uitzending van de Mis op zondag 
qua beeld en geluid niet te overtreff en is. 
En er gaat niets boven echt samen vieren. 
Bovendien hebben we 5 kerklocaties. Het 
wordt een beetje veel van het goede om al 
die vieringen uit te zenden. Maar we horen 
graag uw mening hierover, als het kan via 
de mail.

Pastoor Schilder

Zaterdag 16 januari
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

2e Zondag door het Jaar
Zondag 17 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Maandag 18 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Dinsdag 19 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Woensdag 20 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 21 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vrijdag 22 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Zaterdag 23 januari
16.00 uur: Bladel, doop Tygo Touwen
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk H.H. Antonius 
                 en Brigida, Gebedsdienst

3e Zondag door het Jaar
Zondag 24 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 23 en 24 januari)
Bladel zaterdag:
- Voor het welzijn van de parochie

Bladel zondag:
- Toon en Miet Fabrie-Meulenbroeks

Casteren:
- Voor het welzijn van de parochie

Hapert:
- Overleden ouders Boon-Liesting (f)

Hoogeloon:
- Voor het welzijn van de parochie

Netersel:
- Voor het welzijn van de parochie

Mededelingen:
-  Vanwege de permanente openstelling 

van de kerk in Bladel is de zijkapel met de 
Maria-icoon niet meer toegankelijk. We 
hopen dat mensen hun weg vinden naar 
de Mariakapel in de kerk. 

-  We herinneren u vriendelijk aan de richt-
lijn om bij het betreden en verlaten van de 
kerk een mondkapje te dragen en eventu-
eel uw handen te ontsmetten.

-  Kosten van een misintentie is € 11,-. Wilt 
u een misintentie gelezen hebben, zorg 
er dan voor dat u die tijdig (zeker twee 
maar nog liever drie weken) van tevoren 
doorgeeft.

PAROCHIE PAROCHIE 
HEILIGE APOSTEHEILIGE APOSTELEN LEN 
PETRUS EN PAULUSPETRUS EN PAULUS

Bladel Bladel 

Casteren Casteren 

HapertHapert
 

Hoogeloon Hoogeloon 

NeterselNetersel

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

2e Zondag door het Jaar
Zaterdag 16 januari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Nel Michelbrink-Peijs

Zondag 17 januari
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Frie van Herk en Lien van Herk-
  Heesterbeek (vw. verjaardag) en 
  overleden familieleden
- Jo Lavrijsen-van Dommelen
- Kees Dobbelaar (nms. KBO Hulsel)
- Kees Lavrijsen en Maria Lavrijsen-Maas

Maandag 18 januari
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 19 januari
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 20 januari
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Cor Jansen-Hendrikx en Wim Jansen

Donderdag 21 januari
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed

Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 22 januari  
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

3e Zondag door het Jaar
Zaterdag 23 januari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Overleden ouders Pluijms-van Bommel 
  en overleden kinderen
- Riek Merckx-Maas

Zondag 24 januari
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Piet van de Ven (vw. jaargetijde)
- Cor Hendrikx
- Jaargetijde Peer van den Borne
- Harrie van Eekert en 
  Pieta van Eekert-Vermeulen

Mededeling:
U kunt nog steeds uw gaven voor de 
Voedselbank in de Mariakapel neerzet-
ten. Alvast hartelijk dank!

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

Protestantse Kerkdiensten
Bladel c.a.  
Zondag 17 januari: 10.00 uur. Ds. Werner van der Wouw.
Zondag 24 januari: 10.00 uur. Ds. Marie-Jantien Kreeft.
Viering Heilig Avondmaal.

- Door Covid-19 beperkingen: maximaal 2 x 15 kerkgangers.
- Alle diensten zijn te beluisteren via Radio Kempen FM 
  (FM 97.2 MHz, ook digitaal).
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Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

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

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

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.

DANKBETUIGING

Wij willen iedereen bedanken voor de overweldigde belangstelling en 
het medeleven dat wij mochten ontvangen tijdens de ziekte en na het 

overlijden van mijn lieve man, sterke vader en supertrotse opa

Gerrit Castelijns

De leegte blijft moeilijk te aanvaarden, maar alle betrokkenheid
verzacht het verdriet en vergroot de moed om door te gaan.

In het bijzonder willen wij dokter Dijkmans en Buurtzorg Hapert 
bedanken voor wat ze allemaal voor ons gedaan hebben.

Rian Castelijns, kinderen en kleinkinderen

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

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

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

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

Voor meer informatie kunt u ook onze 
websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

18 JANUARI

T/M

VRIJDAG 

22 JANUARI

De directrice van 
het rehabilitatie-
centrum Hara-
pan Jaya op Su-
matra stuurde in 
november vorig 
jaar aan Hara-

pan het volgende bericht. 

Op het centrum verblijft de 13-jarige Wini 
Citra. Zij is gezond geboren. Toen ze 1 
jaar oud was kreeg ze hoge koorts en een 
koortsstuip. In de kampong heeft ze medi-
cijnen en therapie gekregen. Dit hielp on-
voldoende, haar lichaam bleef zwak. Ze is 
spastisch en op 10-jarige leeftijd kwam ze 
op Harapan Jaya. Ze had veel last van on-
gecontroleerde bewegingen en ze kon niet 
lopen en praten. In de 3 jaar dat ze daar is, 
is ze veel vooruit gegaan. Eerst leerde ze 
zitten en even te staan als ze werd vast-
gehouden. Dat lukt haar nu door tegen de 
muur aan te leunen. Ze heeft ook geleerd 
om zelf uit haar rolstoel te komen, haar 
rolstoel te laten rijden en te lopen met een 
spalk en een rollator. Ze heeft een beetje 
(heel onduidelijk) leren praten. Het is nog 
moeilijk te verstaan maar ze kent de cijfers 
en de letters van het alfabet. Ze is in staat 
om eenvoudige sommetjes te maken en 

ze kent de kleuren. Er is sprake van een 
duidelijke achterstand, als je je hele leven 
niet hebt kunnen praten en lopen is het ook 
moeilijk je te ontwikkelen. Een spraakcom-
puter, die € 3.850,-  kost, zal zeker uitkomst 
bieden. De stichting Harapan organiseerde 
in 2020 meer dan 50 statiegeldacties in di-
verse supermarkten in Brabant. Uit de op-
brengsten van deze acties kon de spraak-
computer betaald worden.

Stichting Harapan betaalt spraakcomputer 
voor 13-jarige Wini op Sumatra

Onze dochter 
vraagt op een 
zondagmorgen in 
maart 2020: ‘Zijn 
jullie vanmiddag 
thuis?’ Ik ben nog 
aan het opknap-

pen van een coronavirus die mij veer-
tien dagen in bed heeft gehouden. Mede 
daardoor zijn we ’s middags thuis. ‘Nou’, 
zei ze lachend, ‘dan komt er een ver-
rassing voor jullie en speciaal voor jou 
oma’.

Er klinkt buiten muziek, stoelen worden voor 
het raam gezet en de pret kan beginnen. De 
show begint: twee meiden van 3 en 5 jaar 
dansen op de leuke muziek. De jongste 
vindt het allemaal heel spannend en gaat 
vlug naar papa toe, dan danst de oudere 
zus alleen. Gelukkig komt haar mama ook 
mee dansen en dansen is plezier voor twee. 
Nog een dansje is ingestudeerd door de 
jongste op een liedje van Frozen, een diepe 
buiging en ‘doei oma en opa’ en de meiden 
huppelen weer naar huis toe. Fietsen ach-
terom en we worden begroet, kinderhandjes 
op het raam en een dikke kus als ze ons hun 
tekeningen laten zien, heerlijk toch!

We gaan ervoor zitten: show 2. Alles wordt 
in gereedheid gebracht voor de voorstelling. 
Muziek en play-back. De oudste twee van 
8 en 6 jaar dansen keurig de ingestudeerde 
pasjes, de jongste van 4 is steeds een paar 
pasjes achter. Het vertedert mij zo de kinde-
ren te zien, die zo hun best doen. Ook papa 
danst mee aan de zijkant. Applaus vanach-
ter het glas door ons tweeën en ook deze 
kleinkinderen huppelen huiswaarts. Dan is 
het tijd voor show nummer 3. Vol verwach-
ting kloppen onze harten. Jawel daar komt 
het gezin met een groot spandoek met aan-

moedigende teksten om beter te worden. 
Het spandoek wordt opgehangen en ik lees: 
Fitlala met sterretjes en hartjes erbij gete-
kend. De muziek wordt gestart en de oudste 
van 8 danst keurig de ingestudeerde pasjes. 
Haar broers van 8 en 6 jaar hebben nog een 
toegift aan de dans door steeds hun petten 
omhoog te gooien en op te vangen. Zie dat 
zo aan en denk: oh wat prachtig allemaal, 
lekker ieder zijn eigen ding voor een oma 
om vlug beter te worden. Deze kleinkinde-
ren huppelen ook weer naar huis.

Vol dankbaarheid kijk ik naar de handjes en 
de kusjes op het raam. Wanneer zal ik mijn 
kleinkindjes weer eens vol overgave en on-
gestoord kunnen knuff elen en kussen. In mijn 
stoel geniet ik nog na van prachtige kinders-
noeten die vol overgave deelnemen aan de 
show en hun papa’s en mama’s die ideeën 
aangedragen hebben voor een zondagmid-
dag in coronatijd om nooit te vergeten.

T. van B.

Corona-verhaal: oma’s achttal
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Leren op afstand...het is even niet anders.
Nog even volhouden en dan zien we elkaar weer. Laat zien dat je er bent en dat we, 

ook op afstand, nog steeds samen zijn. Hang deze poster voor het raam en maak 
kans op een van de dertig goed gevulde Jumbo-tassen!

Op onze website piusx-college.nl/thuis kun je jouw tips, grappen, weetjes,
zin en onzin delen om het thuis voor elkaar wat leuker te maken.

Maak een foto van de poster voor je raam en deel die op social media met #piusxvoeljethuis!


