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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Achter elke voordeur schuilt 
een verhaal, een ervaring, een bijzondere 
hobby of een levensles. Libanon-vete-
raan Ron Everstijn uit Bladel is al twee 
jaar lid van het Veteranen Search Team; 
een groep van veteranen die ingezet 
wordt bij urgente vermissingen. Gedisci-
plineerd en kalm kammen zij een zoek-
gebied minutieus uit in de hoop een ver-
miste persoon of aanwijzingen te vinden. 
Aan PC55 vertelt hij graag iets meer.

2017
Quietis Semper et Paratus, altijd kalm en 
paraat, dat is de slogan van het Veteranen 

Search Team waar Ron vrijwilliger bij is. 
“Het team werd in september 2017 opge-
richt toen Anne Faber werd vermist. Via via 
kwam de politie bij Dennis en Mariska van 
der Kraats terecht die in een mum van tijd 
veertig veteranen bijeen wisten te krijgen 
om te helpen zoeken. Dat schetst meteen 
de groep: we staan altijd klaar voor een 
ander, er heerst kameraadschap maar ook 
discipline en doorzettingsvermogen. In het 
toegewezen zoekgebied werd Anne niet 
aangetroff en maar ook dan kun je zeggen 
dat het een succesvolle zoektocht is want 
je sluit uit dat iemand daar ligt en ook dat 
helpt in het onderzoek.” Sinds die keer is 
het team al tachtig keer ingezet om te hel-
pen zoeken.

Werkwijze
In 2018 werd Ron vrijwilliger bij de stich-
ting:  “Veteranen hebben ervaring en kijken 
doorgaans anders naar een zoekactie dan 
burgers dat doen. We vullen de onderzoe-
kers aan, hebben ervaring en discipline. 
Samen met de politie worden zoeklocaties 
in kaart gebracht en onderzocht”, vertelt 
Ron. “Het begint altijd met een verzoek 
bij één van onze inzetcoördinatoren. Als 
zij inschatten dat wij daadwerkelijk van 
toegevoegde waarde kunnen zijn start het 
proces waarbij alle 1800 vrijwilligers een 
melding op de app ontvangen. 

lees verder op pagina 3
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Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 
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Kunstgebitten • Reparaties/rebasingen • Implantaatprothese
Geen verwijzing nodig - Wij zijn ook in het weekend bereikbaar
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Quietis Semper 
et Paratus
Ron Everstijn uit Bladel is vrijwilliger 
bij het Veteranen Search Team
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In 2018 werd Ron vrijwilliger bij de stichting: “Veteranen hebben ervaring en kijken 
doorgaans anders naar een zoekactie dan burgers dat doen. We vullen de onderzoe-
kers aan, hebben ervaring en discipline. Samen met de politie worden zoeklocaties 
in kaart gebracht en onderzocht.”

Atelierroute 
Bladel & Netersel 
op 3 en 4 juli 

9 Wite G’ijt - 
Heemkunde 
Bladel

12 Dagelijkse zorg 
wordt culturele 
activiteit

29



221 mei 2021

Zondag 30 Mei 
open van 12:00 

tot 17:00 uur

zondag 23 & 
maandag 24 mei

open van 10:00 
tot 17:00 uur

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

acties geldig van
21-05 tm 27-05-21

New Guinea
Diverse kleuren
Zomerbloeier
2,99 per stuk

1e & 2e Pinksterdag open van 10:00 tot 17:00 uur

Wij testen GRATIS uw vijverwater

2+1
gratis

actie

5,⁹⁹
7,49

actieLantaarn 
‘Bamboe Balo’ 
Diverse kleuren
Ø 14 cm,   18 cm

Zomerbloeiers 
in mixpot
Diverse soorten
Potmaat: 29 cm

Salie
 ca. 25 cm
Potmaat: 17 cm

Fuchsia (hang)
Potmaat: 12 cm
Diverse kleuren
zomerbloeier
2,79 per stuk

Hulselseweg 11 Openingstijden:
5531PE Bladel ma. t/m do.:  09:00 – 18:00 uur
Tel: 0497-360 215 vrijdag:           09:00 – 20:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl zaterdag: 09:00 – 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl zondag: 12:00 – 17:00 uur

Diverse kleuren
Zomerbloeier
2,99Diverse soorten

m

Zomer in zicht!
Officieel is het natuurlijk nog geen

zomer, maar we kunnen er 
allemaal niet op wachten. Heerlijk 

genieten van het buitenleven! 
Planten gaan weer geuren en 

kleuren. We kunnen weer genieten 
van de bijen en de vlinders. In ons 
tuincentrum is er ook volop keuze 

uit prachtige planten voor de 
zomertuin. Kom snel bij ons 

langs! We staan graag voor je 
klaar, zodat jij als het straks echt 

zomer is, heerlijk kunt gaan 
genieten!

Van  16,99

Voor 11,⁹⁹

3-colours sticks
Visvoer | 15 liter
8,69 per stuk

2+1
gratis

actie

Groene plantenmix
Potmaat: 12 cm
Diverse soorten
4,29 per stuk

Fuchsia (hang)
Potmaat
Diverse kleuren
zomerbloeier
2,79 per stukZomer in zicht!

Officieel is het natuurlijk nog geen
zomer, maar we kunnen er 

allemaal niet op wachten. Heerlijk 
genieten van het buitenleven! 

3,⁹⁹
5,99

actie

5 voor

10 ,⁰⁰

12,⁹⁹
2 voor

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

Extra geld
verdienen?

✔ Vanaf 
13 jaar

✔Bij jou in 
de buurt

✔Eigen 
tempo Word bezorger 

bij Spotta!

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

WIST 
   JE 
 DAT...?

... Salvador Dali, 
de beroemde en excentrieke Spaanse kunstschilder, 

zijn rekeningen in een restaurant bijna nooit 
betaalde? Hij maakte vaak een tekening op de 

achterkant van zijn cheque, waardoor die ineens 
een kunstwerk was en dus niet werd geïnd.

De Grondwet
1929
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Daar moet binnen drie minuten op gerea-
geerd worden. Binnen twee uur na de mel-
ding zijn wij in het verzamelgebied en zijn 
de eerste zoekteams al in het gebied aan 
het zoeken.” 

Linie
Dat zoeken gebeurt met de grootst mo-
gelijke precisie. Ron: “We lopen in linie op 
gepaste afstand van elkaar. Eigenlijk heb-
ben wij de 1,5 meter-maatschappij uitge-
vonden. Nee, zonder gekheid, we houden 
de onderlinge afstand zo groot als nodig 
is omdat we geen millimeter van het ter-
rein willen missen. Aan de zijkant lopen de 
‘fl ankers’ die de snelheid bepalen en de 
richting met een kompas in de gaten hou-
den, de zoekers lopen ertussenin en achter 
hen de plaatsvervangend commandant die 
de orders uitdeelt. Daarachter nog de com-
mandant die het totaalplaatje in de gaten 
houdt en het contact onderhoudt met de 
inzetcoördinator. Wie iets vindt, roept ‘Halt’ 
en steekt de prikstok omhoog.” Na afl oop 
van iedere inzet is de politie onder de in-
druk van deze goed geoliede machine die 
de inzet met militaire precisie uitvoert.

Vinden
Elke vrijwilliger heeft een standaard uitrus-
ting met beschermende kleding, stevige 
schoenen, een rugzak en een prikstok. “Die 
stok is belangrijk omdat je met je handen 
niets aan mag raken”, legt Ron uit. “Ons 
DNA moet niet toevallig op een slachtoff er 
of het bewijsmateriaal terechtkomen. Wan-
neer wij iets vinden, zullen wij dat nooit 
aanraken maar direct de politie oproepen, 
die het vanaf daar weer van ons over-
neemt. Ongeorganiseerde zoekacties door 
burgers, zijn eigenlijk niet gewenst. Zij we-
ten niet hoe ze moeten zoeken, verstoren 
de omgeving en daarmee dus ook mogelijk 
bewijsmateriaal en ze zijn niet voorbereid 
op wat ze mogelijk zullen vinden.” Ron 
heeft zelf nog nooit een vermiste persoon 
gevonden. “Dat vind ik niet belangrijk, dat 
je hebt helpen zoeken, geeft de voldoe-
ning die ik zoek. Als je uit kunt sluiten dat 
iemand ergens ligt, is dat ook waardevol. 
Onze drijfveer is om een vermiste persoon 
weer thuis te brengen zodat de familie niet 
meer in onzekerheid zit.” 

Samenstelling
Het Veteranen Search Team bestaat voor 
91% uit veteranen, 5% politiemensen en 
4% overige geüniformeerd als brandweer 
of ambulancepersoneel. “Iedereen die vrij-
williger bij ons is, is even belangrijk”, gaat 
Ron verder. “Als je niet in het veld mee zoekt 
maar als je de dag na de inzet onderhoud 
pleegt en het gebruikte materiaal schoon-
maakt, dan ben je van evenveel waarde. 
Uiteraard mag er geen emotionele link zijn 
naar de persoon die we zoeken. Waar-
bij ik overigens meteen moet zeggen dat 
niet altijd gezocht wordt naar een persoon; 
het kan ook een spoor of bijvoorbeeld een 
voorwerp zijn. Ook is niet altijd – meestal 
niet zelfs - sprake van een misdrijf.” Het 
VST bestaat uit diverse teams; coördinatie, 
logistiek, sporenzoekers maar ook drones, 
fi etsers, en mensen die gespecialiseerd zijn 
in het zoeken in bijzondere gebouwen, zo-
als bunkers of schuren. Sinds kort beschik-
ken wij over een professionele EHBO-uit-
rusting, een AED en een quad om zonodig 
geblesseerde vrijwilligers uit het veld terug 
te halen naar de commandopost.” Het VST 
wordt in stand gehouden door giften, do-
naties en sponsoring. Ron: “Dit jaar gaan 
we ervoor zorgen dat álle vrijwilligers in 
hetzelfde uniform kunnen werken.”

Zorg voor elkaar
Tijdens de zoekacties wordt erg goed op 
elkaar gelet. “We vragen, eisen zelfs, strak-
ke discipline van onze vrijwilligers”, legt 
Ron uit. “Het is serieus waar we mee bezig 
zijn, geen tijd voor kletspraatjes tijdens de 
zoekacties. We letten ook erg goed op el-
kaar. Als we zien dat iemand te vermoeid 
raakt of minder scherp wordt, proberen wij 
elkaar te helpen. Soms is het beter voor een 
vrijwilliger om tussentijds te stoppen om 
de kwaliteit van de zoekactie te waarbor-
gen. We accepteren feedback van elkaar. 
Daar komt onze militaire achtergrond om 
de hoek kijken: orders kunnen uitvoeren 
en weten dat er voor elkaar gezorgd wordt. 
Vanuit die achtergrond weten we dus ook 
dat we dingen tegen kunnen komen die we 
eigenlijk liever niet zouden zien. Als vetera-
nen zijn we echter wel wat gewend. De na-
zorg is erg goed geregeld bij de stichting. 
Ook hier geldt: we zijn er voor elkaar. Het 
is best zwaar werk; je loopt vele kilometers 
op een dag in opperste concentratie, dat 
vraagt iets van je.”

Zoeken 
Het Veteranen Search Team wordt door de 
politie ingezet bij urgente vermissingen, 
wanneer een zoekgebied te bepalen is. 

Kort geleden nog in Eindhoven, toen een 
man vermist raakte, nadat hij uit het Ca-
tharinaziekenhuis was weggelopen. “De 
discipline is als een tweede natuur bij onze 
vrijwilligers. We zijn met 1800 mensen en je 
doet nooit vergeefs een beroep op hen. Na-
tuurlijk kun je als vrijwilligers niet aan elke 
oproep gehoor geven maar er is tot nu toe 
áltijd een groep opgekomen van minimaal 
70-80 vrijwilligers om  te helpen. In het bos 
hebben we een heel bijzondere manier van 
zoeken: vijf stappen vooruit met de blik op 
de grond gericht, één blik omhoog en één 
blik achterom. Op die manier mis je niets.” 
Soms moeten de vrijwilligers sluw zijn. 
Ron: “Ik heb meegemaakt dat de pers lucht 
had gekregen van een zoekactie of dat bur-
gers uit nieuwsgierigheid komen kijken. Die 
moeten we weglokken van de plaats delict 
of vindplaats. We hebben er trucjes voor 
om te zorgen dat een aangetroff en persoon 
ongezien afgevoerd kan worden. Je moet 
er toch niet aan denken dat familieleden er 
via de media achter komen dat hun dier-
bare gevonden is, nog voordat ze ingelicht 
konden worden door de politie?” 

Ron sluit het gesprek af: “Ik ben er trots op 
om zowel voor als achter de schermen mijn 
bijdrage te kunnen geven aan dit Veteranen 
Search Team”. Meer info of het Veteranen 
Search Team fi nancieel ondersteunen? Zie

www.veteranensearchteam.nl
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:

Babi Pangang + Koe Lo Kai (kip) +
4 mini loempia’s + 2 stokjes saté

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

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 16,50

TREK?
ZO

BESTELD
BESTEL ONLINE

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

Bij de eerste online order
Voucher: TREK10

KORTING
10% Bij de eerste online order

Voucher: TREK10
Niet geldig in combinatie

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

ordering website
powered by Polygon b.v.
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powered by Polygon b.v.

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

EK Pool
Meedoen is 

gratis én simpel

Win leuke prijzen met de EK Pool van PC55. 

Doe mee en vul je voorspellingen in op www.pc55-ekpool.nl

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

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

ONS TERRAS IS OPEN TOT 20.00 UUR

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

REGIO - De 
zomers wor-
den warmer 
en droger, 
maar we krij-
gen ook vaker 
hevige regen-
buien. Het is 

zonde als al dat regenwater in het riool 
verdwijnt. Vang daarom regenwater op 
in uw eigen tuin. Zo helpt u de natuur 
een handje en krijgt u meer leven in uw 
tuin. In een groene tuin wordt het in de 
zomer minder warm. Zo voorkomt u 
hittestress. Wat kunt u doen? Lees hier-
onder onze tips.

Zaag uw regenpijp door 
Met een afgezaagde regenpijp trekt het 
schone regenwater de grond in en wordt 

het grondwater aangevuld. Zo komt re-
genwater niet in het riool. Het hoeft niet 
onnodig te worden schoongemaakt in de 
rioolwaterzuivering. Ook voorkomt u hier-
mee wateroverlast, want het riool kan bij 
een fl inke regenbui niet altijd al het water 
opvangen. Op straat komen putdeksels 
omhoog en uit het toilet kan water naar bo-
ven komen. 

Plaats een regenton
Wanneer u de regenpijp heeft doorgezaagd 
kunt u het regenwater opvangen in een re-
genton, dan kunt u het later gebruiken om 
de planten water te geven. Zo bespaart u 
drinkwater.

Maak uw dak groen
Plantjes op uw dak houden regenwater 
langer vast, dat kan ook op uw berging of 

garage. Uw tuin wordt een fi jne plek voor 
vogels, vlinders, bijen en insecten. Een 
groen dak isoleert en in de winter hoeft u 
minder te stoken. En bij warm zomerweer 
blijft uw huis lekker koel. 

Tegels eruit, groen erin
Haal zoveel mogelijk tegels uit uw tuin en 
inrit. Vervang deze door planten, struiken 
of bomen. Zo zakt regenwater in de bodem 
en wordt het grondwater aangevuld. Infor-
meer bij uw tuincentrum welke planten het 
beste groeien op welke plek. U helpt klei-
ne dieren, insecten en vogels aan een fi jne 
plek om te leven. Een groene tuin is een 
koele tuin in een warme zomer. 

Hoe pak ik dit aan? Op www.dommel.nl/
zelf-aan-de-slag-in-je-tuin leest u hoe u 
stap voor stap aan het werk kunt in uw tuin. 

Door regenwater te bewaren, bespaart 
u water. Ga dus aan de slag in uw tuin. 
Veel gemeenten geven subsidies hiervoor. 
Vraag bij uw gemeente naar de moge-

lijkheden. Geeft uw gemeente subsidie? 
Dan betaalt Waterschap De Dommel daar-
aan mee. Lees meer op www.dommel.nl/
subsidie-voor-het-afkoppelen-van-regen-
water/

Waterschijf van vijf
Ook op andere manieren kunt u zuiniger 
omgaan met water. Kan ik water bespa-
ren tijdens het wassen? Wat mag er wel 
en niet in het toilet? Wat kan ik doen met 
kookvocht? De Waterschijf heeft allerlei 
weetjes en tips verdeeld in vijf onderwer-
pen. Lees meer op www.dommel.nl/water-
schijf-van-vijf.

Waterschap De Dommel werkt aan schoon, 
voldoende en veilig water. Dat doet het wa-
terschap niet alleen. Het waterschap werkt 
samen met agrariërs, natuurorganisaties, 
ondernemers, overheden en inwoners. 
Samen zorgen we ervoor dat we pret-
tig wonen, werken én ontspannen in een 
gezonde, mooie, veilige, natuurlijke en 
duurzame leefomgeving.

Water besparen? Regenwater bewaren
Waterschap De Dommel verhoogt subsidie gemeente

Herken je dat? Soms zit alles tegen, stapelen problemen zich op bin-
nen een gezin. Ouders kunnen met veel moeite alle ballen in de lucht 
houden. Ze hebben weinig puf over voor de opvoeding, waardoor de 
kinderen soms te weinig aandacht krijgen. Er hoe�  dan maar iets te 
gebeuren of ...

Onder het mo� o ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen 
gezinnen die het zwaar hebben aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krij-
gen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. 

Kan jouw gezin wel wat ondersteuning gebruiken of wil je juist steun-
gezin zijn? 
Neem dan voor de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden contact op 
met Dianne Mariën 06-83357211 of dianne@buurtgezinnen.nl. 
Voor de gemeenten Bergeijk en Eersel kun je contact opnemen met 
Sara van Trigt 06-19190373 of sara@buurtgezinnen.nl

Volg ons ook op Facebook: Buurtgezinnen in de Kempengemeenten
en Instagram: buurtgezinnen_kempengemeenten

Gezinnen gezocht in de 
Kempengemeenten

WIST 
   JE 
 DAT...?

... Groenlandse haaien bijzonder oud kunnen 
worden? Volgens wetenschappers wel 400 jaar. Deze 
vissen groeien heel langzaam, 1 centimeter per jaar 
ongeveer, en de vrouwelijke exemplaren zijn pas 
geslachtsrijp rond hun 140e levensjaar. De haaien 
leven bij Groenland en IJsland, waar hun vlees een 

delicatesse is.
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Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

 Sniederslaan 20a • Bladel • 0497-385633
www.topshopbladel.nl ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

Hier
VERKRIJGBAAR              

Hier

Pistoletjes
Huisgemaakte 
eiersalade 
Filet AmÉricain 
Martino

Huisspecialiteit
Bella Carpaccio

En nog veel 
meer lekkers...
Ook voor op 
kantoor!

Jan Swaanen
De Echte Bakker

Jan Swaanen, De Echte Bakker - Vershof - Bladel

Nieuw bij Jan Swaanen in ‘de Vershof’

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

wandelschoenen aantrekt.

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

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

www.no-limitsbladel/nieuws

Sportieve en creatieve uitdaging 
van No-Limits

Door Renate Pijnenburg

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

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

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

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

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

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

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

www.blaal2beatcancer.nl

Wandel-foto-zoektocht
Gezellige activiteit voor het hele gezin 
voor het goede doel (B2BC)
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Ik moet de laatste tijd steeds vaker aan 
een tante van me denken: Tante Tineke. 
Ik zie haar zelden, zeker sinds mijn 
ouders er niet meer zijn maar goed, ik 
denk dus wel regelmatig aan haar. Waar-
om, zul je je afvragen. Omdat zij ooit iets 
zei wat me tegenwoordig bijna dagelijks 
te binnen schiet. 

Op een feestje ontstond – na een paar 
borreltjes – een nogal felle discussie 
over politiek. De precieze inhoud weet 
ik niet meer maar het ging er luidruchtig 
aan toe. Tante Tineke hield zich op de 
achtergrond maar je zag aan haar dat 
ze het gesprek probeerde te volgen. 
Op een bepaald moment vroeg iemand 
aan haar: “Wat vind jij daar nou eigenlijk 
van?’. Ze keek even goed om zich heen 
en zei: “Moet ik daar ook al iets van 
vinden? Er zijn toch al mensen genoeg 
op de wereld die hier een mening over 
hebben.” Dat vond ik toen hilarisch en 
haar uitspraak wordt steeds actueler.

Ik ben gestopt met kijken naar talk-
shows. Simpelweg om het feit dat er 

teveel ‘geleerden’, ‘deskundigen’ en 
‘wetenschappers’ aanschuiven. Het 
staat bewust tussen aanhalingstekens 
want geleerd, deskundig of weten-
schappelijk onderlegd zijn ze geen van 
allen. Kijk, Peter R. de Vries zal heus 
verstand hebben van misdaad maar 
beslist niet van het corona-vaccin en 
juist daar wordt hij wel over bevraagd. 

De meest irritante vraag van de talkshow 
hosts is ‘Wat vind je van de coronamaat-
regelen?’. Daar hóeft niemand iets van te 
vinden, die moet je gewoon opvolgen om 
zo snel mogelijk van dat gevaarlijke virus 
af te komen. Natuurlijk vindt niemand het 
leuk dat er avondklok was, wil iedereen 
feestjes van minimaal honderd personen 
geven en dagelijks naar een restaurant 
om lekker te eten. We balen er allemaal 
van maar het wordt niet minder erg of het 
duurt niet minder lang als Gordon gaat 
verkondigen dat hij het onzin vindt. Hij 
heeft er namelijk geen verstand van en 
moet - net als die hele club BN’ers - er 
gewoon lekker zijn mond over houden. 
Er zijn op dit moment gewoon teveel 
meningen. 

Eigenlijk gun ik iedereen een Tante 
Tineke; die de wereld met interesse 
maar passende kritische blik beziet 
en zich af en toe hardop afvraagt of ze 
hier eigenlijk wel een mening over zou 
moeten hebben. Het antwoord zou wat 
mij betreft héél vaak ‘nee’ mogen zijn.

Moet ik hier iets 
van vinden?

column

Jan Swaanen
De Echte Bakker

SUPER ACTIE!

Jan Swaanen

De Verleiding
Kaneelbolus gevuld met 
Zwitserse room
€1,75

€1,00
per stuk

Jan Swaanen, De Echte Bakker - Vershof - Bladel

HOOGE MIERDE - Op zondag 19 sep-
tember wordt er wederom voor de 6e 
keer een Mierds Straattheaterfestival ge-
organiseerd. Mireille (Café de Bijenkorf), 
Kees (Eethuis ‘t Dorp), Jan (gemeen-
schapshuis De Schakel) en Guus (Eet-
café Den Hoek) hebben de handen ineen 
geslagen en gaan samen met zanggroep 
Ti Sento dit evenement organiseren.  

Zonder twijfel wordt dit weer een gezel-
lige sfeervolle middag waar we nu echt 

allemaal reikhalzend naar uitkijken.  Met 
alle caféhouders in de organisatie zijn er 
nu al diverse frisse ideeën ontstaan die 
deze middag een nieuwe kleur te gaan ge-
ven. Het hilarische Duo Vrolijk heeft zich al 
aangemeld en willen graag hun titel komen 
verdedigen.  

Acts en sketchjes van groepjes of perso-
nen kunnen zich opgeven via Jos Jansen 
van zanggroep Ti Sento. Tel. 06-14383982 
of mail naar josbram@upcmail.nl

Zondag 19 september 
Mierds Straattheaterfestival
Men kan zich nog opgeven voor een act of sketch

KEMPEN - Het Veld-
hovense bedrijf Si-
mac heeft onlangs 
haar overeenkomst 
als hoofdsponsor 
met de internati-
onale wielerkoers 

Omloop der Kempen verlengd. Hiermee 
continueert één van de oudste wieler-
klassiekers van Nederland haar solide 
basis voor de toekomst.

“Als wedstrijdorganisator zijn we absoluut 
blij met een hoofdsponsor als Simac die 
zich vanuit het verleden al langere tijd aan 
ons verbonden heeft”, zegt John van den 
Akker als koersdirecteur van de Omloop der 
Kempen. “Door het vertrouwen dat Simac 
in ons stelt hebben we al jaren een optimale 
samenwerking en legt dit hoofdsponsor-
schap een stevige basis onder onze organi-
satie. Juist nu in deze toch onzekere coro-
na-tijd is het fi jn om te weten dat Simac ons 

blijft steunen. Samen met partijen als ZLM 
Verzekeringen, Groenen Groep, Beukers 
Autoschade, Hoevenaars Sign Industries en 
VDL maakt Simac het voor ons mogelijk al 
meer dan 70 jaar een koers van topformaat 
neer te zetten in de Kempen.”

Simac’s CEO Eric van Schagen: “Bij Si-
mac zijn we al vele jaren nauw betrokken 
bij de wielersport. Enerzijds dus als naam-
gever van de klassieker Simac Omloop der 
Kempen. En aan de andere kant door onze 
sponsoring van de laatste twee edities van 
het Europees kampioenschap veldrijden en 
het EK baanwielrennen in Apeldoorn. On-
langs kwam daar nog het hoofdsponsor-
schap van de Ladies Tour bij. Ook door het 
internationale karakter van al deze koersen 
zijn we ervan overtuigd dat ook dit spon-
sorship met de Omloop der Kempen weer 
een bijdrage gaat leveren aan onze naams-
bekendheid in de Benelux. Daarnaast is na-
tuurlijk de verbinding met Veldhoven en de 
Kempen van belang. Als van origine Veldho-
vens bedrijf vinden wij het belangrijk ook op 
dit gebied iets te kunnen betekenen. En, last 
but not least, zelf fi ets ik de noord-lus en de 
zuid-lus van de omloop regelmatig. Ik weet 
dus hoe mooi en soms ook hoe zwaar deze 
wielerklassieker voor de coureurs is”, sluit 
Van Schagen met een glimlach af.

De Simac Omloop der Kempen staat op 
de planning voor zondag 4 juli en opent 
hiermee dit jaar de Topcompetitie. Normaal 
staat deze koers altijd in het derde week-
end van mei op de wielerkalender, maar 
de organisatie is al in een vroeg stadium in 
overleg gegaan met de gemeente, provin-
cie, politie en met de KNWU om vanwege 
de huidige Covid-19 beperkingen een da-
tum te zoeken die later in het seizoen op de 
planning staat, en dat is gelukt met zondag 
4 juli. In hetzelfde weekend wordt op zater-
dag 3 juli de vrouwenkoers van de Omloop 
der Kempen verreden. Het centrum van 
Veldhoven, rondom de Dorpstraat, staat 
dus weer even vol in het teken van wielren-
nen in het eerste weekend van juli.

Simac verlengt contract met Omloop der Kempen

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

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

Broekstraat 15 • Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

SUPER
HANGPOTTEN
met waterreservoir

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

24 stuks  € 6,-

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

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

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

Like ons op Facebook

Flexibel
grenzen 
stellen
Ouders komen vaak bij mij met vragen over het stellen van grenzen en hoe ze om 
moeten gaan met een kind dat die grenzen steeds op blijft zoeken.

Volgens mij gaat het dan vaak om de angst, dat je als ouder niet duidelijk genoeg bent. 
De angst dat als je je zoon of dochter over de grens laat gaan, dat je dan eigenlijk toegeeft 
en misschien de grip kwijtraakt.

Maar het is toch ook belangrijk dat je de grenzen aangeeft en dat je daarin consequent 
bent? Je moet wel laten zien wie de regels stelt en kinderen moeten weten dat er gevolgen 
zijn als je je er niet aan houdt. Toch???

Misschien is het niet zo zwart-wit en is het goed om bij jezelf na te gaan welke regels je 
stelt. Zijn ze allemaal even belangrijk? Of zijn er een aantal bij waarin je best wat soepeler 
mag zijn? 

Ook is het goed om te kijken of de regels nog passen bij de leeftijd van je kind. Groeien 
de regels mee? Of heb je zelf de neiging om eraan vast te blijven houden, omdat je kind 
toch al zo snel groot wordt….

Als je de teugels te strak aantrekt en te vaak op de rem trapt, bestaat de kans dat je kind 
alleen maar meer gaat proberen om over de grens heen te gaan. Juist dan kun je de grip 
verliezen en ook de verbinding met je kind, omdat hij of zij zich niet helemaal begrepen 
voelt.

Natuurlijk is het belangrijk dat jij als ouder de grenzen bepaalt en soms heel duidelijk 
beslissingen neemt, omdat je kind de gevolgen (nog) niet kan overzien. Het blijft alleen wel 
belangrijk dat je ook daarin fl exibel bent en meegroeit met je kind.

Waar het op neer komt, is dat je regelmatig even stil staat bij de regels die je stelt in de 
opvoeding. Passen ze nog? Waar kun je bijstellen en moeten alle regels even streng 
worden nageleefd? Waar kun je de teugels wat laten vieren, zodat er voor je kind ruimte 
ontstaat om zelf te ontdekken waar zijn of haar eigen grenzen liggen.

Wil je hierover graag een keertje sparren of heb je een andere opvoedvraag? 
Bel of mail me dan. Ik denk graag met je mee. 

Drs. Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin

Nieuwstraat 14 • Hapert • T. 06-23031558

www.jolijnmonteiro.nl

Vers belegde broodjes
Bakker Swaanen voor een heerlijke lunch 

en dagelijks vers brood en gebak

BLADEL - Het is inmiddels 5 jaar geleden dat Dennis Swaanen de bakkerij van 
de Vershof in Bladel op zich nam. Elke dag vliegen de heerlijkheden als warme 
broodjes over de toonbank, vrij letterlijk zelfs. De lekkerste broodsoorten, heer-
lijk gebak en handgemaakte bonbons vinden hun weg naar de klant. En vanaf 
deze week: vers belegde broodjes to go.

Nieuw
Bakkerij Swaanen komt van oorsprong uit Hilvarenbeek en heeft naast Bladel ook 
nog een vestiging in Oisterwijk. Dennis: “In Oisterwijk verkopen we al een poosje vers 
belegde broodjes en dat is een groot succes. Met al het heerlijks dat de Vershof al te 
bieden heeft, is het bijna vreemd dat het er in Bladel nog niet was. Nu dus wel en nu 
gaan we ook hier een succes van maken.” 

Vers
Het concept is even eenvoudig als lekker: je kiest een baguette of één van onze 
bammen (met de hand gesneden plakken brood) en laat deze beleggen met één van 
de vele mogelijkheden. Op de site vind je het assortiment en kun je thuis al een keuze 
maken. 

Dennis: “Ik kan zelf het broodje carpaccio en de eiersalade van harte aanbevelen. 
Uiteraard komt het vlees voor de carpaccio van collega Laureijs, verser kun je het vol-
gens mij niet hebben. De truff elmayonaise en de pesto maken we zelf en dat proef je.” 
Naast broodjes zijn er ‘bammen’ en sandwiches; combinaties daarvan zijn mogelijk.

Lekker
De vers belegde broodjes worden gemaakt waar je bij staat. “Toch vragen we voor 
grotere aantallen om vooraf even de bestelling door te bellen”, zegt Dennis. “Je wilt 
niet dat de lunchpauze om is, voordat de broodjes klaar zijn.” Een heerlijk alternatief 
voor de dagelijkse boterham met pindakaas uit je trommeltje. 

Parkeren is zelden een probleem bij de Vershof, aan de achterzijde, de parkeerplaats 
van Albert Heijn, is een ingang en via die deur sta je meteen aan de toonbank van 
Bakkerij Swaanen.

Voor bestellingen: 
Bel naar 0497-360 640 

en voor het assortiment, ga naar de website 

webshop.bakkerij-swaanen.nl

INFORMATIEF
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We kunnen aardgas besparen door de 
temperatuur van het water in ons ver-
warmingssysteem te verlagen, bijvoor-
beeld tot 40°C. Belangrijke voorwaarde 
is dat je woning gemiddeld goed geïso-
leerd is (8cm isolatie en HR++ begla-
zing). Door de lagere watertemperatuur 
zal het verwarmingsvermogen van de 
radiatoren afnemen. Daar kunnen we op 
twee manieren iets aan doen.

We kunnen de radiatoren vervangen door 
speciale laagtemperatuur radiatoren. 
Radiatoren bestaan meestal uit platen met 
daaraan lamellen. Hoe meer platen en la-
mellen, hoe meer vermogen. Bij een  laag-
temperatuur radiator stroomt het warme 
water eerst door de voorplaat waardoor 
er zoveel mogelijk stralingswarmte van de 
radiator komt. Daarnaast zitten onderin de 
radiator enkele ventilatoren in gebouwd die 
de lucht met een hogere snelheid langs de 
platen en lamellen blazen. Het vermogen 
wordt hierdoor driemaal groter. Men noemt 
dit een DBE-systeem (Dynamic Boost 
Eff ect). Deze is zowel met de hand als 
automatisch in te stellen. Het DBE-systeem 

bestaat ook in een uitvoering waarmee je 
in de zomer kunt koelen. Een koeling van 
meer dan 5 graden is mogelijk.

Je kunt ook de bestaande radiatoren, als 
die uit meerdere platen staan, ombouwen 
voor laagtemperatuur verwarming door 
onder enkele radiatorventilatoren te mon-
teren. Doe dat in ieder geval in combinatie 
met goed waterzijdig inregelen van de in-
stallatie. Een combinatie met vloerverwar-
ming op de begane grond en laagtempe-
ratuur radiatoren op de verdieping is een 
vaak erg praktisch. Op de slaapkamers 
ontstaat dan de mogelijkheid om per ka-
mer de temperatuur snel aan te passen. 
Nieuwe radiatoren hangen is ook veel een-
voudiger en goedkoper dan het aanbren-
gen van vloerverwarming. De techniek van 
laagtemperatuur radiatoren is ook toe te 
passen in convectorputten.

Meer weten over energie besparen? Steek 
je licht op bij onze EnergieLoketten. We 
verwachten zaterdag 29 mei weer open te 
gaan. Raadpleeg www.kempenenergie.nl. 
Tot die tijd maar ook daarna zijn we bereik-
baar via energieloket@kempenenergie.nl.

www.kempenenergie.nl

Laagtemperatuur radiator
Advies over energieverbruikAdvies over energieverbruik

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

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

Ook voor

elektrotechniek!

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

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

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

• Monteur zonnepanelen
• Monteur duurzame energie
• Monteur airconditioning
•  Servicemonteur cv-ketels, warmtepompen en airconditioning
• Interieurverzorgster (parttime ca. 16 uur per week)

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

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

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

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

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

* Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Artikel 6:13 Awb bepaalt – kort gezegd – 
dat degene die geen zienswijze heeft 
ingediend, daarna ook geen beroep bij 
de bestuursrechter kan instellen. Op 14 
januari 2021 heeft het Hof van Justitie in 
het zogeheten “Varkens in Nood”-arrest 
onder meer geoordeeld dat artikel 6:13 
Awb een ongeoorloofde beperking is 
van de toegang tot de rechter in zaken 
waarbij milieubelangen spelen. 

Toepassing van dit artikel is volgens het 
Hof van Justitie in strijd met het Verdrag 
van Aarhus. In hun uitspraak van 14 april 
2021 overweegt de Afdeling bestuurs-
rechtspraak van de Raad van State dat zij 
uit de bewoordingen van het Hof van Jus-
titie afl eidt dat dit oordeel geldt voor alle 
belanghebbenden en dat de zogenoemde 
onderdelentrechter van artikel 6:13 Awb 
niet meer mag worden toegepast in alle 
omgevingsrechtelijke zaken die met de 
uitgebreide voorbereidingsprocedure zijn 
voorbereid. Hiermee heeft de Afdeling de 
toegang tot de bestuursrechter voor be-
langhebbenden in omgevingsrechtelijke 
zaken aanzienlijk verruimd. 

“Varkens in nood”-arrest
In het “Varkens in Nood”-arrest bepaal-
de het Hof van Justitie bovendien dat 
“leden van het publiek” toegang tot de 
rechter moeten kunnen krijgen als zij 
eerder gebruik hebben gemaakt van rui-
mere inspraakrechten bij besluiten over 
milieuaangelegenheden. In een uitspraak 
van 4 mei 2021 geeft de Afdeling aan dat 
wanneer het nationale milieurecht ruime-
re rechten op inspraak in een besluitvor-
mingsproces verleent dan aan “het be-
trokken publiek” en aan ieder het recht 
geeft zienswijzen over het ontwerpbesluit 
naar voren te brengen, het Verdrag van 
Aarhus zich ertegen verzet dat leden van 

publiek die een zienswijze hebben inge-
diend de toegang tot de rechter wordt 
onthouden. Dit betekent dat een niet-be-
langhebbende die op grond van een wet-
telijke bepaling op het terrein van het mi-
lieurecht een zienswijze naar voren heeft 
gebracht over een ontwerpbesluit, niet 
kan worden tegengeworpen dat hij geen 
belanghebbende is als bedoeld in artikel 
1:2 lid 1 Awb als hij vervolgens tegen het 
besluit beroep instelt. Dit betekent dat 
een niet-belanghebbende die eerder een 
zienswijze indiende, zowel over de proce-
dure als over de inhoud van het besluit, 
bezwaren mag indienen bij de bestuurs-
rechter. Deze afspraken van de Afdeling 
dwingen de Nederlandse wetgever om de 
wet op onderdelen aan te passen. In de 
tussentijd wordt deze jurisprudentie door 
de Afdeling gevolgd. 

Relativiteitsvereiste
De Afdeling merkt in de laatste uitspraak 
wel op dat de beroepsgronden van de 
niet-belanghebbende die toegang tot de 
bestuursrechter verkrijgt, vaak vanwege 
het relativiteitsvereiste niet tot vernietiging 
van het besluit zullen kunnen leiden. Dit 
vereiste bepaalt dat iemand geen succes-
vol beroep kan doen op een rechtsregel 
als die niet is geschreven om zijn belan-
gen te beschermen. Al met al een goede 
ontwikkeling. Heeft u te maken met be-
stuursrechtelijke besluiten op het gebied 
van omgevingsrecht dan kunt u wellicht 
een beroep doen op uw rechtsbijstands-
verzekeraar. De kosten komen in dat geval 
voor rekening van uw rechtsbijstandsver-
zekeraar. U heeft de vrije keuze om elke 
advocaat te kiezen die u wenst om uw 
belangen in geval van een procedure of 
voorbereiding hiervan te behartigen. 

Bron:  Knegtmans Advocaten & Mediators

Toegang tot bestuursrechter 
in omgevingsrechtelijke zaken 
(nog verder verruimd)
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Héérlijk, de zon...

Screens zijn een sterk staaltje tegen 
elk zonnestraaltje. Tegelijkertijd 
zijn ze eenvoudig in bediening en 
onderhoud.

#screens

DESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaar

Screens voor jouw raam?
Neem contact op

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

BLADEL - Nadat de 4e editie van de Ate-
lierroute Bladel vorig jaar niet door kon 
gaan vanwege de coronamaatregelen, 
staat dit lokale kunstevenement dit jaar 
nu gepland voor 3 en 4 juli. Mits de co-
ronabeperkingen geen roet in het eten 
gooien natuurlijk. 

“Met de huidige verruiming van de maat-
regelen gaan we ervan uit dat het allemaal 
door kan gaan, wellicht met wat aanpas-
singen”, aldus Marjoke den Engelsen en 
Mieke Legeland, de drijvende krachten 
achter de Atelierroute.

Dit jaar doen er negen lokale kunstenaars 

mee, die hun werk op acht locaties tonen. 
De kunstvormen zijn net als bij de vorige 
edities weer heel uiteenlopend, van beel-
den en schilderijen, tot keramiek, foto’s, 
tekeningen en zelfs land art. 

Dit laatste is een nieuw en uniek element 
voor de Bladelse Atelierroute en zal te zien 
zijn bij de Groene Long, het gebied tus-
sen de Beemdstraat, de Postelweg en de 
Zwartakkers in Bladel. 

Evenals vorige keren zijn alle locaties bei-
de dagen geopend van 11.00 tot 17.00 uur. 
Binnenkort meer uitgebreide informatie 
over de route en de kunstenaars in PC55.

Atelierroute Bladel & Netersel
Zaterdag 3 en zondag 4 juli, 11.00-17.00 uur 

NLdoet op 28 
en 29 mei
Het Oranje 
Fonds organi-
seert op 28 en 
29 mei weer NL-
doet; de grootste 

vrijwilligersactie van Nederland. NLdoet zet 
vrijwilligerswerk in de spotlights en nodigt 
iedereen uit een dagje de handen uit de 
mouwen te steken. Ook in onze gemeen-
te zijn er verschillende leuke klussen en 
activiteiten waar vrijwilligers aan de slag 
kunnen, en misschien komen er nog leuke 
activiteiten bij.

Waarom meedoen?
Vrijwilligers zijn het kloppend hart van onze 
gemeente en van vele sociale initiatieven in 
Nederland. Het Oranje Fonds laat met NL-
doet zien hoe belangrijk de vrijwillige inzet 
van inwoners is voor de gemeenschap. Nog 
geen vrijwilliger? Dan kun je tijdens NLdoet 
ervaren hoe leuk vrijwilligerswerk kan zijn. 
Voor organisaties is NLdoet een mooie kans 
om nieuwe vrijwilligers aan te trekken en na-
tuurlijk om klussen geklaard te krijgen!

Hoe werkt het?
Op NLdoet.nl kun je je aanmelden om te 
helpen bij één van de activiteiten in onze 
gemeente. Organisaties kunnen ook nog 
nieuwe klussen aanmelden.

Welke klussen zijn er?
Op het moment van schrijven zijn er zeven 
klussen aangemeld in onze gemeente. Een 
toelichting van deze activiteiten, inclusief 
datum en tijdstip vind je op de pagina www.
eerselvoorelkaar.nl/vrijwilligerswerk-doen/
nldoet.

-  Klussen in en om de blokhut van Jong 
Nederland Vessem.

-  Plaatsen van een nieuwe bank en nieuwe 
beplanting rond het tennispark in Wintelre.

-  Korfbalvereniging Winty maakt sportpark 
Wintelre weer klaar voor het buitensei-
zoen.

-  Aanpakken van de houtwal bij de clubac-
commodatie van het Gilde in Wintelre.

-  Aanplanten van nieuwe planten in de vlin-
dertuin van Buurtboerderij Eersel.

-  Buurtboerderij Eersel weer spic en span 
voor het nieuwe seizoen.

-  Eropuit met cliënten van Oktober van 
locatie Kerkebogten Eersel.

Tip voor deelnemende organisaties
Ben je nog op zoek naar vrijwilligers voor 
een activiteit of klus, zet deze dan op Eer-
selvoorelkaar.nl. Deze website is een initia-
tief van gemeente Eersel en steunpunt vrij-
willigerswerk Eerselvoorelkaar. Met meer 
dan 260 ingeschreven vrijwilligers en een 
groot bereik van de website, vergroot je 
eenvoudig en gratis je mogelijkheden om 
extra handen te vinden. Veel organisaties 
in onze gemeente hebben al een account 
aangemaakt.

Handige website
Na inloggen is het plaatsen van een vraag 
zo gepiept. Heb je als organisatie nog geen 
account? Geen probleem. De website is 
eenvoudig in gebruik en een account is 
binnen een paar minuten geregeld. Heb je 
ondersteuning nodig of een andere vraag, 
kijk dan bij de veelgestelde vragen of neem 
contact op met het steunpunt, je vindt onze 
contactgegevens op eerselvoorelkaar.nl/
contact. Het team helpt je graag!

Tip voor belangstellenden
Wil je weten wat je nog meer kunt doen om 
een ander of een organisatie in je buurt te 
helpen, nu of na NLdoet? Neem dan con-
tact op met het steunpunt of kijk op 

www.eerselvoorelkaar.nl

Aan de slag met NLdoet in 
gemeente Eersel
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Stromboli Pizza

IInnggrreeddiiëënntteenn:
o rol vers Pizza deeg
o fles BBQ saus
o 200 gr plakjes gerookte kip
o een rode ui, in halve ringen
o zwarte olijven, in plakjes
o 2 bollen Mozzarella
o Parmezaanse strooikaas
o Italiaanse kruiden
o olijfolie

Verwarm de oven voor tot 200°C.
Rol het pizzadeeg uit en deel het
doormidden. Smeer de BBQ-saus
dun op beide stukken maar laat aan
de lange kant een rand van 3 cm vrij.
Beleg het deeg nu vanaf de lange
kant tot het midden met de ui, plakjes
kip en de olijf ringen. Verdeel daar
bovenop wat plakjes mozzarella. Rol
vanaf de belegde kant op en druk de
naad goed dicht. Leg de rollen dan
met de naad naar beneden op de
bakplaat.

Smeer de bovenkanten van de rollen
in met olijfolie en bestrooi het deeg
royaal met Italiaanse kruiden en
Parmezaanse strooikaas. Snijd een
aantal spleten in de rollen voor de
benodigde ventilatie tijdens het
bakken. Bak de rol ongeveer 25-30
minuten in de voorverwarmde oven
tot de bovenkant krokant aanvoelt.
Wacht een 5 minuten met aansnijden,
zodat de kaas een beetje stolt en er
niet meteen uitloopt.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 2-6 personen Voorbereiding: 10  min Klaar in: 45 minuten

ui, in halve ringen
zwarte olijven, in plakjes

Parmezaanse strooikaas

De Stromboli is een soort opgerold neefje 
van de pizza - je kunt het gemakkelijk met je 
handen eten en het is een fantastisch voor-
gerecht om met elkaar te delen. Je haalt 
zeker 8 tot 10 stukken uit de rollen. Ook 
een heerlijke borrelhap met een glaasje 
wijn of bier op het thuisterras.

Ondanks de Italiaanse smaken en de 
sterke gelijkenis met de Calzone pizza uit Napels, is de Stromboli in werkelijkheid een 
Amerikaanse creatie, ontstaan in de jaren 50 in een Philadelphia’s restaurant. Een echt 
klassiek Italiaans-Amerikaans fusion-gerecht dus.

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

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

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

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

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

   Ook aantrekhulpmiddelen vindt u bij Apotheek Hapert.

tek@apotheekhapert.nl, tel. 06 307 324 95 (Moniek) 
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KEMPEN - Het is verrassend hoeveel 
mensen op latere leeftijd ontdekken dat 
hun brein informatie anders verwerkt, 
terwijl ze dachten dat ze ‘gewoon niet 
goed konden leren’. In deze online le-
zing op donderdagavond 27 mei geeft 
Annelies van der Heijden informatie over 
conceptuele denkers en beelddenkers.

Daarnaast worden ook de onderwerpen 
Communicatie en Welbevinden besproken. 
Want ook in je werk, sociale leven en studie 
kun je aanlopen tegen problemen en mis-
vattingen. 

Annelies van der Heijden 
Annelies van der Heijden is een onderne-
mer die je graag meeneemt in de wondere 
wereld van het beelddenken. Zelf is ze dys-
lectisch. Enkele jaren geleden ontdekte ze 
dat dyslexie niet alleen over lezen en schrij-
ven gaat. Het gaat ook over zelfbeeld, zelf-

vertrouwen, maar ook over anders denken. 
Deze ontdekking leverde een Ahaa!-eff ect 
op en sindsdien deelt ze deze kennis en 
ervaringen door lezingen te geven en men-
sen te coachen. Het beelddenken kan ook 
voorkomen bij personen met dyscalculie, 
hoogbegaafdheid, hoog sensitief, ADHD 
en ADD. Door de ervaringen van Annelies 
en kennis over het beelddenken wordt het 
een feest van herkenning als je de voor-
beelden, feiten en verhalen hoort.

Brein!
Deze lezing is onderdeel van Brein!, een 
(online) programmering van Bibliotheek De 
Kempen over allerlei facetten van het brein, 
gecombineerd met allerlei informatie, tips, 
collectie aanbevelingen, weetjes, fi lmpjes 
en links naar interessante websites. Neem 
een kijkje op www.bibliotheekdekempen.
nl/brein

Aanmelden
De online lezing is op donderdag 27 mei 
om 19.30 uur en is gemakkelijk thuis te vol-
gen via het online platform Zoom. Via de 
agenda op www.bibliotheekdekempen.nl 
kun je je aanmelden, je ontvangt dan op 19 
mei in je mailbox de link naar de lezing.

Online lezing ‘Wat als je brein informatie 
anders verwerkt?’

LOWEST PRICED ITEM FREE. 
ASK FOR TERMS AND CONDITIONS AT THE CASHIER.

*Lingerie at Corina
Hof 9 • 5571 CA Bergeijk

T 0497-338601 • M 06-29581893

Actie geldig van 1 t/m 30 juni 2021.

Actie geldig van 1 juni t/m 31 juli 2021.
*Uitgezonderd GOTS Organic Cotton Kids en reeds afgeprijsde artikelen.
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Beste dorpsgenoten,

De coronabesmettingen en de daaraan gekoppelde maatregelen en beperkingen 
hebben al meer dan een jaar, en helaas nog steeds, een enorme impact op onze 
samenleving. De sociale contacten zijn daardoor tot een minimum beperkt en worden 
thans mondjesmaat weer meer mogelijk. Hierdoor dateert ook de laatste openbare 
klankbordgroep bijeenkomst al van 1 juli 2020. 

Wij betreuren dat zeer want daardoor ontbreekt in belangrijke mate de gelegenheid 
om de inwoners van Hapert fysiek te informeren en met hen van gedachten te 
wisselen over de ontwikkelingen in Hapert en de aandachtspunten te vernemen die de 
inwoners bezighoudt. Binding en contact met de Hapertse samenleving is voor ons 
van essentieel belang om als GBOH goed te kunnen functioneren en de belangen van 
onze inwoners zo goed mogelijk te kunnen behartigen. 

Echter de ontwikkelingen staan niet stil. Als GBOH zijn wij met regelmaat hierover 
met het college van B en W en het ambtelijk apparaat in overleg. Actueel zijn de 
totstandkoming van een nieuwe stedenbouwkundige visie voor Hapert, waaronder de 
invulling van de vrijkomende locaties van Den Tref en Het Palet, de voortgang van de 
realisatie van de nieuwe MFA, de mogelijke realisatie van een Eco-zone nabij Dalem, 
de herinrichting van de Oude Provincialeweg alsmede de N284, de ontwikkelingen op 
het Kempisch Bedrijvenpark en de potentiële nieuwbouw ontwikkelingen in Hapert. 
Een verslag van ons laatste overleg met de gemeente over deze onderwerpen is voor 
een ieder te raadplegen op onze website; www.gboh.nl. 

Op 8 juli wordt de nieuwe stedenbouwkundige visie voor Hapert in de gemeente-
raad behandeld. In overleg met het college willen we bezien of het mogelijk is om zo 
snel mogelijk daarna in juli nog een fysieke openbare klankbordgroep bijeenkomst te 
agenderen om de inwoners van Hapert daarover, evenals over andere actuele ontwik-
kelingen, nader te informeren. 

U hoort van ons!

Bestuur Georganiseerd Burger Overleg Hapert.

NIEUWE OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

9:00 - 18:00
9:00 - 20:00
9:00 - 16:00

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

BEL: 0497-641310
MAIL: info@debruijnzitmeubelen.nl

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

Model: 5825
Vanaf: € 1210,-

Model: 5988
Vanaf: € 1661,-
Model: 5988

Model: 5
903

Vanaf: €
 2352,-

incl. 
Sta-Op

MEER AANDACHT 
VOOR

GOED ZITTEN

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

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

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

Astma is de meest 
voorkomende chro-
nische ziekte bij 
kinderen in Neder-
land. Elke dag be-
landen zeven kin-
deren stikbenauwd 
in het ziekenhuis. 

“Een longziekte heeft veel invloed op een 
kind, het gezin en de omgeving. Sporten, 
spelen of naar school gaan: wat voor an-
dere kinderen logisch is, is dat niet voor 
een kind met een longziekte”, zegt direc-
teur Michael Rutgers van Longfonds. “Ver-
nieuwend onderzoek laat indrukwekkende 
resultaten zien om astma bij kinderen te 
voorkomen. Wij willen dat alle kinderen vrij 
kunnen ademen. Longfonds vraagt hier-
voor aandacht in de campagne ‘Laat kin-
deren vrij ademen’. 

Tijdens de landelijke collecteweek deze 
week (17 tot en met 22 mei) wil Longfonds 
zo veel mogelijk geld ophalen om dit on-
derzoek aan te jagen.”

De onzichtbare impact van astma op 
een kind
In de campagne van Longfonds staat Sem 
centraal. Sem is pas zeven jaar, maar heeft 
al meer dan dertig keer in het ziekenhuis 
gelegen. Zijn astma heeft grote invloed op 
zijn leven en dat zijn niet alleen de opna-
mes in het ziekenhuis. Moeder Ingrid de 
Vogel: “De medische kant is heftig. Voor 
Sem, en ons gezin. Maar er is ook een an-
dere kant, die mensen vaak niet zien. Voor 
Sem is zijn astma er altijd. Hij moet naast 
school vaak leuke dingen missen omdat hij 
in het ziekenhuis ligt of gewoon te moe is. 
Schoolreisjes, feestdagen… Eén keer lag 
hij in het ziekenhuis en zei tegen de ver-

pleegkundige: ‘Ik moet morgen echt naar 
huis, want ik heb een kinderfeestje van mijn 
vriendje.’ Dat kon niet. Dat is echt verdrie-
tig dan.”

Baanbrekend onderzoek 
Astmapreventie
Bij het ontstaan van astma spelen veel za-
ken een rol. Erfelijkheid is er één van, maar 
ook de omgeving waarin kinderen opgroei-
en heeft een grote invloed. Dr. Hermelijn 
Smits is hoofdonderzoeker van het samen-
werkingsprogramma ‘Astma voorkomen’, 
een onderzoek waar meerdere universitei-
ten aan meewerken. 

Dr. Hermelijn Smits: “De sleutel ligt in het 
immuunsysteem, dat moet je trainen in de 
eerste jaren van je leven. Als het de juis-
te prikkels krijgt, vooral in de eerste 1000 
dagen na de geboorte, is de kans dat kin-
deren astma en allergieën krijgen veel klei-
ner.”

Landelijke collecteweek
Door vernieuwend onderzoek zoals ‘Astma 
voorkomen’ aan te jagen wil Longfonds 
binnen zeven jaar een medische doorbraak 
mogelijk maken om astma bij kinderen te 
voorkomen. Tijdens de landelijke collecte-
week wordt hiervoor geld opgehaald. Vrij-
willigers gingen deze week op (het digitale) 
pad met maar één doel: geld inzamelen 
voor gezonde 
longen. Zodat 
ieder kind vrij 
kan ademen. 

Wil je ons helpen 
na de collecte-
week, dan kun je 
ook doneren via 
deze QR-code!

Longfonds: “Laat kinderen vrij ademen”

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

PC55...PC55...bijnabijna
iedere week iedere week 
op de mat!op de mat!

Goed om te weten!
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Heemkunde Bladel

Op de foto van deze maand 
ziet u een gebouw uit 1910. 

Een makkie: als u ons vertelt 
wat voor winkel er nu inzit, 
dan vertellen wij u wat er in 
1910 inzat.

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

Succes!

www.heemkundebladel.nl

De oplossing van de vorige Witte 
Gij’t waren de pokken, een nare 
ziekte waar we vroeger net zo 
veel mee te stellen hadden als met 
corona nu. Om de zoveel tijd was 
het raak en stierven er duizenden 
mensen. Totdat ze er in Engeland 
achterkwamen dat als je iemand 
inentte met de onschuldige vari-
ant die voorkwam bij koeien, die 
persoon mee in passant immuun 
was voor de mensenpokken.

Anders dan bij corona nu, wer-
den vooral kinderen ingeënt. In 1840 diende de Bladelse geneeskundige Thomas 
Anderegg een declaratie in voor de inenting van twintig kinderen. Toch kwamen 
ook volwassenen aan de beurt. Anders namelijk dan de Engelsen beweerden, werd 
al snel duidelijk dat de koepokinenting geen immuniteit voor het leven verschafte. 
Revaccinatie was nodig.

Net als nu, zat ook vroeger niet iedereen te wachten op vaccinatie. Orthodoxe chris-
tenen zagen hun “vrijheid van geweten” bedreigd. Inenting doorkruiste de Godde-
lijke Voorzienigheid en diende dan ook categorisch te worden geweigerd. Wat ook 
niet hielp, waren de geruchten dat je grote kans had op hersenziekte (encephalitis 
postvaccinalis) als je je liet vaccineren.

In 1872 werd de Wet tot voorziening tegen besmettelijke ziekten van kracht, nadat 
er in Nederland in de jaren daarvoor een hevige pokken-epidemie had geheerst. 
Volgens de nieuwe wet mochten kinderen die niet waren ingeënt, niet naar school. 
Vanaf die tijd moesten ze een zogenaamd ‘pokkenbriefje’ kunnen overleggen.

In Bladel en Hoogeloon c.a. waren het aanvankelijk artsen van elders die de inen-
tingen kwamen doen. In 1874 was dat dokter Cools uit Vessem. Cools werkte nog 
met de arm-op-arm-methode: hij onttrok zijn vaccin aan de pokken van een kind 
dat was ingeënt met originele koepokstof, een niet heel betrouwbare methode. Van 
zijn opvolger, dokter Bruns uit Eersel, weten we dat hij zijn vaccins betrok van een 
fabriek (‘Parc Vaccinogêne’) in Den Bosch. Hij kreeg de “vaccîne” toegestuurd “op 
glaasjes, eenigsinds gedroogd en met gestolde was van de lucht afgesloten”. Hij 
deed ook wel eens zaken met een farmaceut in Maastricht, die het spul opstuurde 
in “fi jne haarbuisjes”, gevuld met “vloeibare vaccine emulsie”. Op de achterzijde 

van de briefkaart van 2 ½ cent van de vorige keer, laat Bruns weten weer “versche 
vaccine” voorradig te hebben. Of de burgemeester op zondag een briefje aan de 
kerkdeur wil hangen dat hij ’s maandags na de middag op het raadhuis zal zijn om 
de Bladelse kinderen in te enten.

Onder druk van gewetensbezwaarden werd in 1928 de vaccinatieplicht opgeschort. 
Meteen daarna brak er paniek uit: in Rotterdam waren gevallen van pokken gesigna-
leerd. Het bleek echter te gaan om een onschuldige variant van het virus, ‘alastrim’ 
geheten. Maar voor alle zekerheid werd er een grootscheepse vaccinatie-campagne 
opgetuigd. In Bladel kon je je eenmalig kosteloos laten vaccineren op zaterdag 12 
oktober in de openbare lagere school, hoek Willem van Oranjelaan-Burgemeester 
Goossenslaan (op heden). Een af-
spraak maken was niet nodig.

In 1939 werd de verplichte vacci-
natie weer ingevoerd en deze is 
blijven bestaan tot 1975, toen de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
de wereld pokkenvrij verklaarde. 
De pokkenprik bood niet alleen 
levenslange immuniteit tegen het 
virus, het blaasje dat een paar da-
gen later kwam opzetten, liet ook 
een litteken na. Daarom kregen 
de jongens de prik op de boven-
arm en de meisjes – zo wist een 
van de inzenders te melden - op 
de heup, waar het niet te zien 
was.

Winnaar 
is geworden 

Fransje 
van Kempen-de Troye 

uit Vessem

Duplicaten van pokkenbriefjes, zoals ze bewaard worden in het gemeente-archief.

In 1939 werd de verplichte vacci-
natie weer ingevoerd en deze is 
blijven bestaan tot 1975, toen de 
Wereldgezondheidsorganisatie 
de wereld pokkenvrij verklaarde. 
De pokkenprik bood niet alleen 
levenslange immuniteit tegen het 
virus, het blaasje dat een paar da-
gen later kwam opzetten, liet ook 
een litteken na. Daarom kregen 

HISTORIE
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Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

• Grondwerken
• Asbestverwijdering
• Renovatiesloopwerken
• Betonzaag- en freeswerk
• Containers

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

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

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

Accu Boormachines en Accu Slagboormachines
Luchtslang Haspels - Garagekrikken 4 ton

PARTIJGOEDEREN TE KOOP

Lange Voren 30a - Reusel
Telefoon 06-12298673

GEREEDSCHAPS-

SPECIALIST

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

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 

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

Eén op de vijf Nederlanders krijgt dementie: één op de drie vrouwen, één op de ze-
ven mannen. Omdat we steeds ouder worden, stijgt het aantal mensen met demen-
tie in 2040 naar verwachting naar 550.000. In Nederland leven anno 2021 ongeveer 
280.000 mensen met dementie. Mensen leven gemiddeld acht jaar met dementie, 
waarvan de eerste zes jaar thuis.

Op woensdag 2 juni kijken we naar afl evering 9: over hulp gesproken...
In de vorige afl everingen spraken we met familie en vrienden over hun beleving rond 
het thema dementie. Vlak na de diagnose hebben mensen vaak veel vragen. Wat 
betekent dementie, wat gaat er veranderen, welke hulp is er? Vooral die laatste vraag 
kost veel hoofdbrekens. Dat gaan we in deze afl evering verder bekijken. Gelukkig 
hoef je er niet alleen voor te staan.

Maar welke hulp kun je eigenlijk allemaal krijgen? Van informatieve bijeenkomsten 
van het Alzheimer café tot het zorgloket van de gemeente of de dementheek en 
diverse websites. (Een dementheek is een herkenbare plek in de bibliotheek. Hier 
vind je informatie en verhalen voor én over mensen met dementie.) Hulp is ook de 
momenten van eventjes rust voor jezelf als je geliefde één of tweemaal per week naar 
de dagbesteding gaat.

En wat te doen als de dementie ver gevorderd is? Helaas komt dan een moment dat 
langer thuis wonen niet meer haalbaar is. Wie helpt dan met de voorbereiding op een 
verhuizing naar een gespecialiseerde zorginstelling? Maar soms blijkt het moeilijk om 
de zorg uit handen te geven ook al staat een liefdevolle verzorging voor jouw dierbare 
klaar.

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

De uitzendingen zijn steeds om de veertien dagen. 

HAPERT - Voetbalvereni-
ging Hapert, uitkomend 
in de derde klasse KNVB, 
is op zoek naar een ver-
zorger(ster) die op wed-
strijddagen en eventueel 
trainingsavonden be-
schikbaar is om de spe-

lers te behandelen bij blessures. 

Wij zoeken geen dokter (mag wel) maar 
iemand die sportmassages kan uitvoeren, 

bandages kan aanleggen en (voetbal)bles-
sures kan duiden en behandelen. Ben je 
daar in opgeleid of ben je bezig met een 
opleiding in die richting (sportmasseur, 
fysiotherapie o.i.d.) dan nodigen we je 
graag uit om contact met ons op te nemen. 
Er staat een vergoeding tegenover en 
tijden kunnen in overleg. 

Voor meer informatie en/of aanmelden: te-
lefoon 06-13369759 of e-mail: h.gerwen4@
upcmail.nl

Verzorger(ster) gezocht voor 
selectie vv Hapert 1

INFORMATIEF

WIST 
   JE 
 DAT...?

... de manzanillaboom in het Engels de bijnaam 

‘Tree of Death’ heeft? Alle delen van deze boom zijn giftig. 

Zelfs schuilen voor de regen onder een manzanillaboom kan 

al een huidreactie veroorzaken. In veel gebieden worden de 

bomen gemerkt met rood lint of een rood kruis op de stam. 

Ze groeien in Midden-Amerika en het Caribisch gebied.
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 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!

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

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

DE AIRCO SPECIALST
Airco Service Hein

Gratis
Airco Controle

Mei t/m Juli

Bedrijfsweg 4B I 5531PT Bladel I 0497-336388 I www.aircoservicehein.nl
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KEMPEN - Op woensdag 26 mei, om 
18.30 uur, lezen Carlijn van der Leede 
en Marga Heesters online voor uit hun 
prentenboek ‘Tekke de Teek’. Ook kun-
nen de jonge deelnemers vragen stellen 
aan de schrijfster en illustrator van dit 
prachtige informatieve verhaal, wat ge-
schikt is voor kinderen van 4 tot 8 jaar.

‘Tekke de Teek’
Tekke droomt van bloedijsjes, bloedbal-
lonnen, bloedverf, bloedlimonade en een 
bloedzwembad, want deze teek is dol op 

bloed. Samen met zijn vriendin Vlinder gaat 
hij op jacht naar bloed. Maar de ene na de 
andere poging mislukt. Luister en kijk na 
het eten lekker samen op de bank naar dit 
prachtige verhaal, waarbij je spelenderwijs 
leert ontdekken hoe je de teek te slim af 
kunt zijn, zodat de natuur intrekken een 
feest blijft.

Carlijn van der Leede en Marga Heesters
Carlijn is geboren en getogen in Hooge 
Mierde en is een creatief wonder te noe-
men. Ze neemt je met haar prachtige te-
keningen mee in visueel verleidende fanta-
siewerelden, waarmee ze je aan het denken 
zet over sociale problemen. 

Samen met haar docente Nederlands 
van het Pius X-College, Marga Heesters, 
schreef zij dit boek waarmee zij er samen 
heel bewust voor kiezen een beeldverhaal 
te maken over de teek en de ziekte van 
Lyme die de teek kan voortbrengen. Car-
lijn heeft zelf als kind de ziekte van Lyme 
gehad en ook Marga is hiermee via een 
vriendin in aanraking gekomen. Omdat 
kinderen een grote risicogroep zijn voor de 
ziekte van Lyme hebben zij gekozen voor 
een prentenboek dat op een leuke manier 
uitlegt hoe je teken te slim af kan zijn. In dit 
boek vind je getekende preventietips om 
samen met kinderen (4-8 jaar) te bekijken.

‘Tekke de Teek’ is geschreven in overleg 
met deskundigen en hopelijk brengt het 
een positieve verandering.

Reserveren
Het voorlezen is gratis en vindt online 
plaats middels het platform zoom. Via de 
agenda op www.bibliotheekdekempen.nl 
kun je je aanmelden voor de activiteit. Op 
de dag zelf ontvang je de link waarmee je 
kan inloggen via je laptop of tablet. Ook 
krijg je een handleiding over de werking 
van Zoom. Inschrijven kan tot drie uur voor 
start van de activiteit.

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

300 Wh € 2499,-
400 Wh € 2699,-
500 Wh € 2899,-

Trek Verve 2+ 
•  Zeer krachtige Bosch Performance 

middenmotor 65 Nm
•  Bosch Intuvia middendisplay met telefoon 

oplaadfunctie
•  Sportief lichtgewicht frame
•  Comfortabele voorvork vering en 
   zadelpen vering
•  Krachtige Shimano schijfremmen
•  Leverbaar in 3 accu capaciteiten

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

Direct uit voorraad leverbaar!!

Trek E-bikes: de lichtste, sportiefste en sterkste...

www.rhmakelaardij.nl

Gra�s 
waardebepaling

Korenveldstraat 3 Hapert
Markt 50 Eersel

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

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

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

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

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

Wij zeggen vooral doen!

Nieuwe leden gezocht!
Revalidatie Zwem- en Sportvereniging

KEMPENLAND

Online voorlezen: ‘Tekke de Teek’

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 ervaringsdeskundigen in een 
omgeving waar niet geoordeeld of veroor-
deeld wordt. Een plek waar je tips en hand-
vatten krijgt en niet te vergeten wat je rol 

is of kan zijn in deze rollercoaster van ver-
driet, onmacht, boosheid, onbegrip, etc.

Elke laatste dinsdag van de maand is er een 
bijeenkomst van 19.30 tot 21.30 uur (m.u.v. 
juli en augustus). Lokatie: Aquinohuis, Dr. 
Rauppstraat 52 in Bergeijk. 

Graag aanmelden via: moedigemoeders-
dekempen@hotmail.com of neem contact 
op met Sandra via tel. 06-13400967.

Bijeenkomst 
Moedige Moeders
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Vorige week is een publicatie geplaatst over een 
onderzoek naar natuurinclusieve landbouw en 
streekproducten. Dit onderzoek is met een week 
verlengd. U kunt nog tot en met 28 mei reageren op 
de vragenlijst via  
https://nl.surveymonkey.com/r/StreekBladel.

Het gaat om een afstudeeronderzoek van drie 
studenten van de Has Hogeschool  in 
’s-Hertogenbosch in opdracht van de gemeente Bladel. 
De resultaten worden meegenomen in een 
adviesrapport voor de gemeente Bladel en lokale 
ondernemers. Het zou erg gewaardeerd worden als u 
aan het onderzoek wilt deelnemen, zodat er een goed 
beeld ontstaat van de behoefte en mening over dit 
onderwerp. 

Onderzoek naar streekproducten met een week verlengd

Digitale 
informatiebijeenkomst 
‘Samen naar een 
aardgasvrije gemeente’
Op dinsdag 8 juni van 19.30 tot 21.00 uur 
organiseert de gemeente Bladel in samenwerking 
met HetEnergieBureau een digitale 
informatiebijeenkomst over de Transitievisie Warmte 
(TVW). De gemeente Bladel moet net als iedere 
andere gemeente in Nederland vóór eind 2021 een 
Transitievisie Warmte vaststellen. In deze visie staat 
wanneer en hoe we in de gemeente Bladel tussen nu 
en 2050 van het aardgas af kunnen gaan.

Tijdens de informatieavond wordt u geïnformeerd 
over waarom we van het aardgas af gaan en welke 
alternatieven er zijn. Daarnaast wordt er ruim de tijd 
gepland om vragen te stellen die dan meteen 
beantwoord worden.

U kunt deelnemen aan deze bijeenkomst door u 
uiterlijk 4 juni aan te melden via info@bladel.nl. 
Vermeld hierbij:
• Uw naam;
• Organisatie (optioneel);
• Uw e-mailadres.

Geïnteresseerden ontvangen 7 juni een e-mail met 
de link voor de bijeenkomst en een instructie over 
hoe in te loggen.

Bevolkingsonderzoek borstkanker
Vanaf midden juni staat het mobiele onderzoekscentrum 
voor het bevolkingsonderzoek borstkanker in Bladel. 
Vanwege de uitbraak van het coronavirus was het 
bevolkingsonderzoek borstkanker tijdelijk stilgelegd. 
Inmiddels zijn verschillende maatregelen genomen om 
gefaseerd en veilig te kunnen screenen binnen de 
COVID-richtlijnen. 

Borstkanker, u kunt er niet vroeg genoeg bij zijn 
Een op de zeven vrouwen krijgt borstkanker. De meesten 
zijn ouder dan 50 jaar. Daarom krijgen alle vrouwen van 
50 tot en met 75 jaar een uitnodiging voor het 
bevolkingsonderzoek borstkanker. Dankzij dit gratis 
bevolkingsonderzoek overlijden jaarlijks tussen de 850 
en 1075 vrouwen minder aan borstkanker.

Mammografie
Het onderzoek bestaat uit het maken van röntgenfoto’s 
van beide borsten, een mammografie. Bij het maken van 
de röntgenfoto worden de borsten samengedrukt om 
de foto goed te kunnen beoordelen. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door hiervoor opgeleide 
screeningslaboranten. Twee screeningsradiologen 
beoordelen de röntgenfoto’s en zoeken naar verdachte 
afwijkingen.

Coronavirus
Vanwege het coronavirus zijn verschillende maatregelen 
genomen om veilig te kunnen screenen binnen de 
COVID-richtlijnen. Daardoor kunnen het 
bevolkingsonderzoek en de aansluitende zorg veilig en 
met goede kwaliteit worden georganiseerd.

Uitnodiging komt tijdelijk later  
Voorlopig is het niet mogelijk om vrouwen elke 2 jaar uit 
te nodigen voor het bevolkingsonderzoek borstkanker. 
Dit komt door een tekort aan personeel. Door het 
coronavirus is de vertraging in het uitnodigen nog 
groter geworden. Daarom is besloten de periode tussen 
twee uitnodigingen tijdelijk te verlengen naar maximaal 
3 jaar. Het later uitnodigen zal enkele jaren duren. Als 
de COVID-19-maatregelen voorbij zijn en er voldoende 
nieuwe medewerkers zijn opgeleid, worden vrouwen 
weer iedere 2 jaar uitgenodigd.
 
Bladel  
Vrouwen uit Bladel met de postcodes 5531, 
5532 en 5534  worden voor deze ronde van 
het bevolkingsonderzoek uitgenodigd. Het 
onderzoekscentrum is van begin juni tot en met 
eind juli 2021 te vinden op de Varkensmarkt, achter 
winkelcentrum Posthof, Varkensmarkt 4, 5531 BT 
in Bladel. De volgende standplaats van het mobiele 
onderzoekscentrum is Vessem. Tijdens de vorige ronde 
was de opkomst in Bladel 84,7%. Dit betekent dat er 
1563 vrouwen uit de doelgroep hebben deelgenomen 
aan het onderzoek. Hiervan zijn 42 vrouwen 
doorverwezen voor verder onderzoek.

Meer informatie 
De informatielijn is op werkdagen tussen 9.00 en  
17.00 uur bereikbaar via telefoonnummer  
088 00 01 330. Meer informatie over het 
bevolkingsonderzoek borstkanker vindt u ook op  
www.bevolkingsonderzoeknederland.nl.  
Hier vindt u ook informatie over het coronavirus.
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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

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 4 mei 2021 de volgende besluiten 
genomen:

Voortgangsrapportage pilot ouderenconsulent en 
gemeentelijk ouderenbeleid
Raadsmededeling wordt vastgesteld.

Verlenging bestuurlijke afspraken, mandaat en 
dagbesteding bij beschermd wonen
Ingestemd met de verlenging van de bestaande 
Bestuurlijke afspraken Beschermd Wonen tot 1 januari 
2023. Ingestemd met de verlenging van bijbehorend 
mandaat aan de gemeente Eindhoven. Ingestemd met de 
inkoopstrategie Wmo Dagbesteding BW Regio voor 2022.

Verkeersvisie Bladel
Ingestemd met het procesvoorstel om te komen tot een 
nieuwe Verkeersvisie Bladel 2030.

Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en (huis)
nummering gemeente Bladel
Vastgesteld. De ‘Uitvoeringsvoorschriften naamgeving en 
(huis)nummering gemeente Bladel’, vastgesteld 5 juni 
2018, worden ingetrokken.

Uitvoeringsplan Veiligheid Basisteam de Kempen 
2021-2022
Vastgesteld.

Stedenbouwkundige visie Hapert
De raad wordt voorgesteld om: te kiezen voor één van de 
drie stedenbouwkundige visies Hapert, de 
stedenbouwkundige visie ‘Centrum van Hapert’ van 
OD205 vast te stellen als toekomstbeeld voor de kern 
Hapert en om de stedenbouwkundige visie Hapert van 
OD205 op te nemen in de Omgevingsvisie deel Hapert.

Startnotitie verkennende studie nieuw aanbod 
grote en kleine kavels in de Kempen
Ingestemd met de startnotitie voor een verkennende 
studie naar ontwikkeling van werklocaties. Ingestemd met 
het uitvoeren van stap 1 en 2 van de startnotitie en samen 
met gemeente Reusel-De Mierden, Bergeijk en Eersel een 
extern adviseur te selecteren om tot een gedegen analyse 
te komen. De kosten van de externe adviseur worden 
gelijk over de vier Kempengemeenten verdeeld. 

Resultaten inwonerspanel energie en klimaat
De gemeenteraad wordt geïnformeerd. 

Ontwerpbegroting KBP 2022 en 
meerjarenbegroting 2023-2024
Ingestemd met de begrotingswijziging 2021 en de 
ontwerpbegroting Kempisch Bedrijvenpark 2022, inclusief 
meerjarenbeleid 2023-2025. Aan de raad wordt 
voorgesteld om geen reactie kenbaar te maken. De 
jaarrekening 2020 en memo grondexploitatie maart 2021 
van het KBP wordt ter kennisname aan de raad gestuurd.

Ontwerpbegroting 2022 VRBZO
De raad wordt voorgesteld: geen zienswijze in te dienen 
en de verhoging van de gemeentelijke bijdrage te 
verwerken in de perspectiefnota 2021.

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2020
Voor kennisgeving aangenomen. Ter kennisneming 
aanbieden aan de raad.

Conceptjaarstukken 2020
Ingestemd.

Aanwijzingsbesluit voorwerpen op of aan de weg
Vastgesteld.

Aanpassing van de Samenwerkingsovereenkomst 
Taxbus
Ingestemd met de aangepaste Samenwerkings-

overeenkomst Taxbus 2021 ter vervanging van de eerder 
vastgestelde samenwerkingsovereenkomst. Ingestemd het 
aangepaste mandaatbesluit ter vervanging van het eerder 
vastgestelde mandaatbesluit.

Zienswijze op ontwerpbesluit 
omgevingsverordening
Een zienswijze wordt ingediend bij het College van 
Gedeputeerde Staten van Noord-Brabant. 

Reactie op concept regionale energiestrategie 
(RES) 1.0
Namens de gemeenteraad wordt de reactie vastgesteld. 
De raad wordt geïnformeerd.

Openbaar onderzoek nieuwbouw nucleaire 
installatie RECUMO MOL
Kennis van genomen. Er wordt geen gebruik gemaakt van 
de mogelijkheid tot het indienen van een bezwaar/
zienswijze. 

Ontwerpbestemmingsplan Groene Long Bladel
Wordt ter inzage gelegd. Er wordt geen exploitatieplan 
opgesteld. Er wordt geen milieubeoordelingsrapport 
opgesteld. 

Nota van Uitgangspunten voor de Transitievisie 
Warmte
Vastgesteld.

Formele afronding geluidsisolatieproject B- en 
eindmeldingswoningen & 5 A-lijst woningen
Het MA formulier behorende bij de subsidieregeling 
sanering verkeerslawaai wordt ondertekend door 
burgemeester R.P.G. Bosma. De brieven aan de woning/
pand-eigenaren waarbij geen maatregelen zijn uitgevoerd 
worden ter afronding van het project ondertekend door 
burgemeester R.P.G. Bosma. 

Probeer nu een gratis e-bike 
voor 1 week!
Een e-bike als alternatief voor de auto of het OV is 
gezond, snel en goedkoop. Als inwoner van Zuidoost-
Brabant krijgt u nu de mogelijkheid om er eentje uit te 
proberen. Helemaal gratis! 

Heeft u nog nooit op een elektrische fiets gereden of 
twijfelt u al een tijdje over de aanschaf van een e-bike? 
Nu kunt u een week lang een e-bike of high speed e-bike 
testen tijdens ritjes naar uw werk, alledaags gebruik of 
mooie fietstochten door de natuur. 

Via diverse fietsenwinkels in Zuidoost-Brabant worden 
e-bikes beschikbaar gesteld. U leent hier de e-bike van 
vrijdag t/m donderdag, zodat u er een volle week 
gebruik van kunt maken. Dus ook in het weekend! 

De Sjees E-bike probeeractie is onderdeel van het project 
Slimmer fietsen van ZO Slim Bereikbaar. ZO Slim 
Bereikbaar is een samenwerkingsverband van alle 
gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant, de provincie 
Noord-Brabant en Rijkswaterstaat en start deze 
campagne om het autogebruik in het woon-werk 
verkeer in de regio te verminderen en het gebruik van 
e-bikes te promoten. 

Op www.sjees.nl/probeereenebike/zuidoost-brabant 
vindt u meer informatie en kunt u zich inschrijven. 
De probeeractie loopt tot en met 1 juli 2021.

Wordt uw bedrijf ook hard geraakt door de crisis? 
Stop criminele weldoeners!

Bericht voor ondernemers 

Veel ondernemers hebben (grote) financiële 
problemen door de coronacrisis. Daarom is het juist 
nu voor criminelen interessant om in een noodlijdende 
onderneming te investeren. Ze bieden ondernemers in 
nood een ‘reddingsplan’ met snel contant geld, wat 
aantrekkelijk lijkt, maar waaruit het vervolgens lastig 
ontsnappen is. Denk hierbij aan geldbedragen in ruil 
voor het ter beschikking stellen van bedrijfsruimten, 
diensten, voertuigen of zelfs uw onderneming.
Zo kunt u juridisch aansprakelijk worden gesteld voor 
de strafbare feiten die in uw pand of onder de vlag 
van uw onderneming gepleegd worden. Uw pand kan 
worden gesloten en de vergunning ingetrokken. Ook 
deinzen criminelen niet terug voor geweld en 
bedreiging. Bedenk altijd: u kunt maar één keer nee 
zeggen!

Komen er mensen ongevraagd uw bedrijf binnen 
of nemen ze telefonisch contact met u op?
•  Noteer kentekens of telefoonnummer en onthoud bij 

een fysiek bezoek hoe de mensen eruitzien.
•  Vraag rond bij ondernemingen in de omgeving: wie 

kent ze? Zijn ze ook al bij de buren geweest?
• Overleg met de wijkagent.

Wilt u gaan samenwerken met een investeerder 
of uw bedrijf verkopen? 
•  Lijkt het aanbod te mooi om waar te zijn, dan is het 

dat waarschijnlijk ook. Wijs een ‘te mooi’ aanbod 
resoluut af en maak duidelijk dat u geen zaken doet 
met degene die het aanbiedt.

• Lees de kleine lettertjes; waar tekent u exact voor? 
•  Accepteer nooit contante betalingen.
•  Vraag om het originele identiteitsbewijs en maak een 

foto/kopie.

•  Is de investeerder een bedrijf? Vraag bij de Kamer 
van Koophandel gegevens op of kijk of het bedrijf 
een website heeft.

De overheid heeft verschillende steunmaatregelen voor 
ondernemers gerealiseerd. Wees terughoudend met 
het inschakelen van tussenpersonen die u tegen 
betaling of onduidelijke voorwaarden helpen bij het 
regelen van deze steun. Vraag bij de gemeente en het 
UWV na wat er voor u mogelijk is. Voor een overzicht 
van de steunmaatregelen kijkt u op de website van de 
rijksoverheid.

En als u het niet vertrouwt?
Ziet u verdachte situaties in uw omgeving, herkent u 
de signalen die worden beschreven of bent u benaderd 
door criminelen? Meld dit dan bij de politie bij de 
wijkagent of via 0900-8844. Anoniem melden kan bij 
Meld Misdaad Anoniem via 0800-7000 of op of 
www.meldmisdaadanoniem.nl.
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Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_Bladel
www.facebook.com/gemeenteBladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 0497 - 361438 / 361439

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

1. Oprichten van appartementen, het Laar/Beukenbos Bladel week 37-2020 t/m week 40 2021 Borrenbergs Bouwbedrijf B.V. Luyksgestel
    Het laar is niet toegankelijk vanuit richting Bleijenhoek
2. Herinrichting Kranenberg  Casteren week 08-2021 t/m week 39-2021 J. van Uijthoven & Zn. B.V. Hapert
3. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 52-2021 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
4. Verkeersmaatregelen, Dorpsstraat Casteren week 14-2021 t/m week 23-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard) 
5. Herinrichting fase 1, Europalaan Bladel week 17-2021 t/m week 29-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klant Contact Centrum (KCC), tel. 0497-361636.

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, 
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het 
elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan de burger. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen zijn de hierboven 
genoemde websites beschikbaar. Via de website 
www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich gratis 
aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•     Den Hof 7, plaatsen van een carport;
•      Leemskuilen 35, verbouwen van het stalgedeelte 

van een woonboerderij tot woning;
•      Pimpernel 14, gevelwijziging van een woning 

(voorzijde).

Hapert
•      Mercurius 16, realiseren van een uitbouw aan de 

voorzijde van een woning;
•      Van den Elsenstraat 1, plaatsen van een schuur 

met overkapping.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Bladel
•      Willem van Oranjelaan 58, uitbreiden van een 

woning, datum besluit: 06-05-2021.

Verleende vergunning apv/
bijzondere wetten

Bladel
•      Sniederslaan (nabij nr. 41), tijdelijk plaatsen van 

een mobiele lift op 12 mei 2021, datum besluit: 
06-05-2021.

Hapert
•      Lindenstraat, plaatsen van een puincontainer van 7 

juni t/m 13 juni 2021, datum besluit: 06-05-2021.

Vaststelling Aanwijzingsbesluit 
voorwerpen op of aan de weg 
Bladel

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 
4 mei 2021 het ‘Aanwijzingsbesluit voorwerpen op of 
aan de weg Bladel’ vastgesteld.

In de Algemene Plaatselijke Verordening (APV) is 
opgenomen dat de weg of de zijkanten van een weg 
alleen gebruikt mogen worden voor 
verkeersdoeleinden. Om voorwerpen die voor andere 
doeleinden worden gebruikt op of aan de weg te 
mogen plaatsen, zoals een puincontainer, 
bouwmaterialen of een schaftwagen, is een ontheffing 
nodig. In het Aanwijzingsbesluit zijn categorieën van 
voorwerpen aangewezen waarvoor geen ontheffing 
meer aangevraagd hoeft te worden. Dit wel alleen als 
aan de voor de betreffende categorie opgenomen 
voorschriften wordt voldaan. 

Het Aanwijzingsbesluit treedt in werking op de dag na 
bekendmaking. 

U kunt het Aanwijzingsbesluit inzien via www.
officielebekendmakingen.nl of op www.bladel.nl/
beleidenregelgeving. Hebt u geen internet, dan kunt u 
het Aanwijzingsbesluit inzien bij het Klant Contact 
Centrum van de gemeente Bladel tijdens de 
openingstijden.

Vaststelling 
Uitvoeringsvoorschriften 
naamgeving en (huis)
nummering gemeente Bladel 

Het college van burgemeester en wethouders heeft op 
4 mei 2021 de ‘Uitvoeringsvoorschriften naamgeving 
en (huis)nummering gemeente Bladel’ vastgesteld. 
betreft een herziening van de uitvoeringsvoorschriften 
uit juni 2018.  

De uitvoeringsvoorschriften regelen de schrijfwijze van 
straatnamen, (huis)nummeringen en andere hiermee 
verband houdende administratieve bepalingen. Ook 
regelt het de tegemoetkoming in kosten als gevolg van 
vernummering vanuit de gemeente. 

De uitvoeringsvoorschriften treden in werking op de 
dag na bekendmaking. 

U kunt de uitvoeringsvoorschriften inzien via www.
officielebekendmakingen.nl of op www.bladel.nl/
beleidenregelgeving. Hebt u geen internet, dan kunt u 
de uitvoeringsvoorschriften inzien bij het Klant Contact 
Centrum van de gemeente Bladel tijdens de 
openingstijden.

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL
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Productie-medewerker

Wat mag je verwachten?
• Fulltime baan voor 38 uur. 
• Informele werksfeer in een klein team in Bladel.
• Wisselende werkzaamheden.

Wat verwachten wij van jou?
• Beheersing van de Nederlandse taal is een pré.
• Je weet van aanpakken.

Herken jij jezelf in bovenstaande omschrijving? 
Mail dan snel naar Theo van der Heijden, theo@HeBlad.com. 

HeBlad BV uit Bladel is een betonfabriek. Wij zijn al ruim 25 jaar
fabrikant van betonnen meubilair voor de openbare ruimte. 

Wij zijn per direct op zoek naar een:

Personeelsadvertentie Productie medewerker 2021-04-29_PC55 130x195.indd   1Personeelsadvertentie Productie medewerker 2021-04-29_PC55 130x195.indd   1 11-5-2021   13:35:1011-5-2021   13:35:10

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

Vertel.

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

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

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

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

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

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

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

werkenbijoktober.nl

La Gare Reusel is op zoek naar een 

BEDRIJFSLEIDER BEDIENING 
Lijkt het jou leuk om onder andere
  - Leiding te geven aan ons jong en enthousiaste team
  - Evenementen te bedenken en uit te voeren
  - Nieuwe concepten ontwikkelen
  - Planningen maken

Houdt jij van gezelligheid? Ben je gemotiveerd en enthousiast? Flexibel en 
stressbestendig? Doorzetter en een teamplayer? Dan zoeken wij jou! 
Mogelijkheden tussen 24 en 38 uur per week.

Interesse?  Bel 0497-641951 of mail naar info@la-gare.nl 
      of loop even binnen en vraag naar Natalie de Laat

VERSTERKING GEZOCHT

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

 

Controller 
 

Wij zijn een groeiend MKB advieskantoor in Hapert. Voor ons team zoeken we versterking. 
We zijn op zoek naar iemand, het liefst uit de omgeving van Hapert, voor een  
parttime/fulltime functie (24 tot 36 uur). Het betreft een veelzijdige, uitdagende functie en je 
werkzaamheden zijn uitvoerend van aard. Wat we je bieden is een mooi salaris en fijn team. 
 
Je takenpakket bestaat voornamelijk uit: 

• Samenstellen van jaarrekeningen 
• Belastingaangiften 
• Controleren van administraties 
• Verlenen van financiële, fiscale en administratieve dienstverlening 

 
De functie-eisen; 

• Een relevante opleiding op HBO niveau 
• Minimaal vijf jaar relevante werkervaring 
• Ervaring met geconsolideerde Bv’s is een pre 
• Pro-actief, klantgericht en representatief 
• Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve vaardigheden 

 
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Mail dan je motivatie & cv naar; 
info@sneldersconsulting.nl 
 

 
 
 

 
 

Salaris Professional 
 
Wij zijn een groeiend MKB advieskantoor in Hapert. Voor het team 
loonadministratie zoeken we versterking. 
 
We zijn op zoek naar  iemand, het liefst uit de omgeving van Hapert, voor een 
parttime functie (20 tot 30 uur). Het betreft een veelzijdige, uitdagende functie 
en je werkzaamheden zijn uitvoerend van aard. 
 
Wat we je bieden is een mooi salaris en fijn team. 
 
De functie-eisen; 

• Een opleiding op MBO/HBO niveau en Praktijkdiploma Loonadministratie 
• Affiniteit met HR 
• Minimaal twee jaar relevante werkervaring 
• Pro-actief, klantgericht en representatief 
• Beschikt over goede mondelinge en schriftelijke communicatieve 

vaardigheden 
• Bekend met het salarisprogramma Nmbrs is een pré 

 
Is deze functie jou op het lijf geschreven? Mail dan je motivatie & cv naar; 
info@sneldersconsulting.nl 
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Vacatures in de regio!
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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

Mijn duim gaat omlaag voor de persoon die vorige 
week bij de visvijver in Reusel drie volle vuilniszak-
ken heeft gedumpt. Dieren hebben de zakken kapot 
getrokken en nu ligt er een heleboel troep. Volgende 
keer graag je vuilnis inleveren op de plaats waar het 
hoort en niet in de natuur gooien a.u.b. Andere mensen 
mogen het weer opruimen en de gemeenschap weer 
betalen!

Een bezorgde wandelaar en natuurliefhebber

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

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 omlaag

www.loesje.nl
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... kauwgom kauwen van 
alle tijden is? 
In 2019 werden de 

resultaten naar buiten 
gebracht van het 

onderzoek op een stuk 
kauwgom van 9500 jaar 
oud dat in Zweden was 

gevonden. 

Men had er DNA in 
aangetroff en. Alle reden 
om aan te nemen dat er 
werd gekauwd op de 

berkenhars met honing.

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Lid ABHB, HKI gediplomeerd

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

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

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

REUSEL - Een jaarlijks te-
rugkerende actie van korf-
balvereniging Rosolo is de 
koekenactie. Helaas hebben 
we deze vorig jaar vanwege 
corona, na eerst uitgesteld te 
hebben, uiteindelijk afgelast. 
Dit jaar willen we de koeken-
actie wel laten plaatsvinden, 

maar anders dan u van ons gewend bent. 

Onze leden zullen niet in groepjes met een 
krat vol lekkere koeken bij u langs de deur 

komen, maar van 24 mei t/m 5 juni kunnen 
familieleden, vrienden, kennissen en buurt-
genoten van onze leden een samengesteld 
pakket van 3 pakken koeken kopen. De 
kosten zijn € 5,- en de pakketten worden na 
15 juni bij u bezorgd. 

We hopen dat u één of meerdere pakket-
ten, bij onze leden wilt afnemen en zo onze 
korfbalvereniging in deze bizarre tijd wilt 
steunen. 

Alvast bedankt!

Koekenactie 
korfbalvereniging Rosolo

REUSEL - Heeft u al-
tijd graag gedurende 
de zomermaanden 
een balletje willen 
slaan met uw familie-
lid, vriend(in), buur-
man of kennis, dan 
is dit uw kans! Ten-

nisvereniging LTC de Kemphanen uit 
Reusel biedt een tennisabonnement aan 
speciaal voor de zomermaanden.

Gedurende de periode van 1 juni tot en met 
31 augustus kan men lid worden van onze 
vereniging als ‘zomerlid’ en kan men vrijwel 
onbeperkt tennissen op onze 6 all-weather 
banen op sportpark Den Hoek. Tevens kan 
men gedurende deze periode deelnemen 
aan de interne tennisactiviteiten van onze 

vereniging. Het abonnement vervalt auto-
matisch op 1 september 2021. Men heeft 
tijdens deze zomerperiode met de tijdelijke 
ledenpas toegang tot het tennispaviljoen 
en kleedkamervoorzieningen en dient men 
digitaal een tennisbaan te reserveren via 
het KNLTB reserveringssysteem. Zomer-
leden dienen zich te houden aan de regele-
menten van onze tennisvereniging.

Prijzen zomerlidmaatschap: senior € 35,00 
en junior (t/m 17 jaar) € 20,00. (Contributie 
via eenmalige automatische afschrijving.)

Voor meer informatie en aanmelden ga 
naar de website: https://dekemphanen.nl/
zomerlid-worden/. We wensen alle (zomer)
leden veel speelplezier op onze tennisba-
nen!

Zomerlidmaatschap 
tennisvereniging LTC de Kemphanen

BLADELCENTRUM.NL/ACTIE

Welkom terug!Welkom terug!
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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

‘Opvoeden doen we samen’. Buurtgezin-
nen De Kempen koppelt gezinnen die het 
zwaar hebben aan een stabiel gezin in de 
buurt om zo kinderen wat extra aandacht 
te geven. 

Steungezin gezocht:
Als steungezin word je voor een langere 
periode de steun en toeverlaat voor een 
vraaggezin rondom de kinderen.

Tijdens de kennismaking met de coördina-
tor van Buurtgezinnen bespreek je samen 
welke ondersteuning je zou willen bieden, 
welke kinderen in jullie gezin passen (leef-
tijd, j/m) en hoeveel tijd je ervoor beschik-
baar hebt. De coördinator matcht en bege-
leidt beide gezinnen twee jaar.

Vraag- en steungezin maken samen met de 
coördinator van Buurtgezinnen afspraken 
over de steun, zoals bijvoorbeeld:
•  een (halve) dag per week een peuter op-

vangen
•  een kleuter naar zwemles of sport brengen
• een baby een weekend te logeren krijgen
•  een rustige huiswerkplek bieden aan een 

puber
• meegaan naar ouderavonden
•  meehelpen bij het vieren van de verjaar-

dag van kinderen
• samen iets leuks doen met de kinderen

Denk jij iets te kunnen betekenen voor een 
ander gezin? Meld je dan nu aan! Voor 
Bladel-Reusel-de Mierden: Dianne Mariën, 
06-83357211 of dianne@buurtgezinnen.nl 
of Eersel en Bergeijk: Sara van Trigt 
06-19190373 of sara@buurtgezinnen.nl

www.vrijwilligersburaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Dementie, mogelijkheden 
bij een veranderende werkelijkheid

Over hulp gesproken...

Uitzending: woensdag 2 juni

Deze week zit er een vragenlijst voor 
mantelzorgers bij D’n Uitkijk. Werkgroep 
Mantelzorg wil namelijk graag weten 
aan welke informatie en ondersteuning 
behoefte is. Ook ben je van harte uitge-
nodigd voor een ‘ronde tafel gesprek’. 

De uitkomst van de vragenlijst dient als in-
ventarisatie voor Werkgroep Mantelzorg. 

Ben of ken jij iemand die voor een naas-
te zorgt? Werkgroep Mantelzorg is er voor 
álle mantelzorgers. Je kunt er terecht voor 
een luisterend oor, informatie en leuke ac-
tiviteiten. 

Laat dus vooral je e-mailadres achter als 
up to date wil blijven! Je kunt de vragenlijst 
ook invullen via 

www.reuseldemierden.nl/mantelzorg

Zorg jij voor een naaste? Deel je wensen!
Vragenlijst voor mantelzorgers

Doe mee en win een leuke prijs met de EK Pool van PC55 

Vul je voorspellingen in op

www.pc55-ekpool.nl
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Voor reparatie, onderhoud en APK naar:

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

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

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

betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis? 

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

www.garagehuijbregts.nl

Wij doen alles voor uw auto.

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

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

Industrieweg 17 • Hapert • Tel. 0497-382935  •  www.autogoossens.nl  •  www.goossensprivatelease.nl

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

Km-stand : 31.541 KM
Bouwjaar : 2017

Aantal deuren : 5
Brandstof : Hybride

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Aspiration - automaat

Nu tijdelijk 

€ 15.250,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 360,- per maand!*

AUTO VAN DE WEEKAUTO VAN DE WEEK
SERVICE SERVICE

Wij zijn offi cieel servicepunt voor uw Skoda, Seat, Toyota en Daihatsu.
*  Op basis van 24 tot 48 maanden met 10.000 km per jaar.  Inclusief reparaties, onderhoud, administratiekosten, 
  vervangend vervoer, wegenwachthulp en allrisk verzekering (€ 300,- eigen risico). Inclusief alle opties die horen
 bij de getoonde auto. Geen BKR-registratie. Prijzen inclusief BTW. Andere looptijd en kilometrage mogelijk.
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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 20

H
ave you hugged anyone today?

5 7
2 7 9 8

1
3 6 4
8 1 9 2

7 4 5
8

8 9 3 1
3 6

Rond Rond 
het kasteelhet kasteel

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

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 10

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

9 8 7 6 7 8
3 9 5

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

4 1 9 6
6 8 3 8 1 5

6 3
5 3 7 3 8 1 3

3 8 5 3 6 9
2 4

3 4 5 6
6 7

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

9 3
7 4 2 1 3 5

1 7 2 8
6 2 4 3 6 5 2

4 3 1 9 9 6 3
3 8 1

5 9 5 7 9 2

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 20

The doing evil to avoid an evil cannot be good.
-- C

oleridge

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

5 1 4 8
8 6 9 7

8 5 4
5 7 1 2

PUZZELEN

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

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

Cryptofilippine – Thema: Lekkernijen
A 1 6 15 13 2 4

B 1 10 10 10 15 8

C 9 8 4 8 2 4

D 9 10 1 10 4 10 13 8 8 13

E 8 4 5 11 1

F 9 2 12 8 13

G 8 8 13 15

H 8 4 6 7 10 10 13

I 9 2 5 8

J 8 9 6 12 4 5 4 5 6 6

K 3 14 14 8 15 8

L 8 8 6 7 4 8 2 13

M 1 14 10 13 8 3 10

N 10 6 7 3 10

O 10 2 1 10 4

P 9 13 2 6 14

Q 8 4 12 8 3 1

R 9 10 8 3 10 11 8

A – Lekker dier (10)
B  – Kruidige attractie (10)
C – Heet triootje (4,2,2,3)
D – Ik proef stilstaand water (3,6,4,4)
E – Een buil lekkers voor ict-ers (3,3,5)
F  – Smakelijk bindmiddel (9)
G – Zo kunnen dames ook zijn (7)
H – Gebak dat over de 
  houdbaarheidsdatum is (3,4,5)
I – Afdeling in de snoepwinkel (8)
J – Zo zijn deze vruchten het ideale 
  ingrediënt voor een bittertje? (2,7,3,4)

K  – Bolus (10)
L  – Die lust de oplossing van 
  vraag H wel (3,4,7)
M – Agressief opgeklopt gerecht (13)
N – Bubblegumparty (10)
O – Is niet alleen lekker voor haar (8)
P – Snoepzak (7)
Q – Innemende oude vrouw (die wel 
  van een jonge houdt) (10)
R – Lekker (Frans) stuk na (4,7)

 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: 

Tonny Evers  
uit 

Lage Mierde

met het oplossingswoord: ‘interessegebied’

Tonny heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

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

 Puzzel & win!

De winnaar van vorige week is: 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

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

De winnaar van vorige week is: 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

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

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

Lekkernijen

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

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

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



25 21 mei 2021 KEMPENLAND

*
Lengtes
200cm
210cm
220cm 
Breedtes
90cm
140cm
160cm
180cm
Stoffen
Div. soorten + 
leather-look 
Kleuren
Diverse
Garantie
1 jaar

Lengtes

Breedtes

+ 2 gratis 
kussens 
t.w.v. 49,95 p.st

PALERMO
Boxspring*

Elektrische verstelbaar
180x200 cm

1499

TV LIFT
normaal 899,-

699

+ 2 gratis 
kussens 
t.w.v. 49,95 p.s

ALICANTE
Boxspring*

incl. pocketmatras
180x200 cm

999

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   T. 0497-682017   www.robbies-meubelen.nl

t.w.v. 49,95 p.s

BJORN
Boxspring*

incl. Bonel matras
140x200, 160x200 
180x200cm. Vanaf

569
+ 2 gratis 
kussens 

t.w.v. 49,95 p.st

(hoek)bank
In diverse maten /
 kleuren /stoffen. 

Elektrisch 
verstelbaar optio-

neel.
vanaf

599
Belmonte 

Bank**
2 maten

vanaf

495
Belmonte 

Stoel**
ook met 

armleuning
vanaf

149
Mango 

tafel ovaal

200x100 599 
220x110 699
250x120 799Tevens div. houtsoorten / 

maten uit voorraad leverbaar

Shop
online

Ook op 
afspraak!Hoofdstraat 18 Hoogeloon   T. 0497-682017   www.robbies-meubelen.nl

Shop
online

Ook op 
afspraak!

Splash
Stoel 

in 4 kleuren

79
Nectar
Stoel**

159,- 

129

Bari
Stoel**

69
**

69

Bristol
Stoel**

59

Barossa
Stoel**

69

Paris 
Draaifauteuils**

299,- 

239

**
In 3 kleuren 

leverbaar

t.w.v. 500,-

nu 250

INTERIEUR
ADVIES

200x100 

220x110 

Mango tafel 
rond 

ø130cm 399
ø150cm 499

Diana
Stoel**

119 

89

IN- EN UITSTAP
VERLICHTING 

129,- 69,-

Noah 
Kast 

breedte 190cm

nu 1299

2E PINKSTERDAG OPEN 12:00 - 17:00 UUR

Sniederslaan 15A   •   Bladel   •   T. 0497 - 383 927

* De actie is geldig van 21 mei t/m 13 juni 2021 en geldt op alle BH’s van alle merken, alle combinaties mogelijk. De korting wordt 
verrekend over de goedkoopste BH. De korting geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen of in combinatie met andere aanbiedingen of 

acties. De korting is niet geldig met terugwerkende kracht.

2deBH
50%
KORTING*

* De actie is geldig van 21 mei t/m 13 juni 2021 en geldt op alle BH’s van alle merken, alle combinaties mogelijk. De korting wordt 
verrekend over de goedkoopste BH. De korting geldt niet op reeds afgeprijsde artikelen of in combinatie met andere aanbiedingen of 

acties. De korting is niet geldig met terugwerkende kracht.

2deBH
50%
KORTING*

1e en 2e Pinksterdag open van 13.00 tot 17.00 uur

KEMPEN - In mei en juni krijgen veel 
mensen een brief over de vaccinatie te-
gen het coronavirus. Heb je een brief ont-
vangen over de prik tegen corona? Heb 
je vragen over de brief of hulp nodig om 
online een afspraak te maken? Of ken je 
iemand die het lastig vindt om de brief te 
lezen of een prikafspraak te maken? 

Kijk dan op de website van de Bibliotheek. 
Hier vind je uitleg over het maken van een 
(online) afspraak voor een vaccin of test. 
Ook vind je hier uitleg in simpele taal en 
andere talen. De informatie staat op www. 
bibliotheekdekempen.nl/coronavaccin. 
Kom je er niet uit? Maak dan een afspraak 
met de Bibliotheek. We helpen je graag 
verder. Bel ons op 085-7733200.

Informatie over corona-
vaccinatie en hulp bij online 
afspraak maken

Léon Kox trapte 
1 mei af in Dui-
zel en Wintelre 
met het uitde-
len van de gra-
tis nestkastjes. 
De week daar-

na stonden wethouders Eric Beex en 
Steven Kraaijeveld aan de lat voor Ves-
sem, Knegsel, Steensel en Eersel. 

Het was een succesvolle drive-through: 
mensen kwamen met de auto, fiets en zelfs 
te paard om hun nestkastje op te halen. 
Allemaal volledig coronaproof. Laat de vo-
gels nu maar komen! 

We hopen dat de 500 nestkastjes allemaal 
snel nieuwe bewoners krijgen die ons hel-
pen om de overlast van de processierups 
te bestrijden.

Nestkastjes opgehaald

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

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

www.rijksoverheid.nl

Contact met gemeente 
telefonisch of online

Wil je PC55 
bezorgen?

Meld je aan via 
www.foldersbezorgen.com

www.pc55.nl 
goed om te weten
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Op vrijdag 28 mei zendt KempenTV het toneelstuk
‘Ketchup & Sangria’ uit.

De hele dag door zal het toneelstuk dat opgevoerd werd in 2007 te 
zien zijn. De regie was in handen van Hendrikje Kakebeeke.

Vacature Administrateur (20-28 uur per week)
Je bent zorgvuldig, weet van aanpakken en vindt het leuk om administratieve werkzaamheden uit 
te voeren. Je geniet ervan om je collega’s te ontzorgen in de ruimste zin van het woord.

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een Administrateur voor Kass aanhangwagens 
te Bladel.

Wat ga je doen?
•	 Factureren	en	bewaken	van	het	factureringsproces;
•	 Debiteurenbeheer	en	het	boeken	van	inkoopfacturen;
•	 Kas-en	bankbeheer	en	het	verzorgen	van	facturatie	tussen	de	onderlinge	BV’s;
•	 Aanmanen	van	debiteuren	tot	en	met	het	incassotraject	zowel	telefonisch	als	schriftelijk;
•	 Ondersteunen	van	ons	team	met	diverse	werkzaamheden.

Wie zoeken wij?
We	zijn	op	zoek	naar	een	financiële	duizendpoot	(administrateur)	die	de	hele	financiële	adminis-
tratie	kan	voeren	en	daarbij	in	nauw	contact	staat	met	de	directie.	Iemand	met	visie	die	weet	van	
aanpakken.

•	 	Je	bent	in	het	bezit	van	minimaal	het	diploma	PDB	en	bij	voorkeur	MBA,	aangevuld	met	
	 minimaal	5	jaar	relevante	werkervaring;
•	 Je	hebt	een	goed	cijfermatig	inzicht;
•	 Je	kan	prima	uit	de	voeten	met	Excel,	Word	en	Microsoft	Office	in	het	algemeen.
•		Je	bent	een	gezellig,	enthousiast	en	hulpvaardig	persoon	en	kan	zowel	zelfstandig	als	in	
	 teamverband	weken;
•		Je	hebt	goede	analytische	vaardigheden	en	je	bent	resultaatgericht,	praktisch,	kritisch	en	
	 kostenbewust;
•	 Goede	contactuele	vaardigheden,	klantgericht	en	doortastend;
•	 Goede	beheersing	van	de	Nederlandse	taal	zowel	in	spraak	als	in	schrift.

En	omdat	ons	bedrijf	gevestigd	is	in	Bladel,	is	het	wel	prettig	als	je	in	de	omgeving	woont.

Wie zijn wij?
Kass	is	gespecialiseerd	in	aanhangwagens,	verkoopwagens	en	paardentrailers.	Een	gerenom-
meerd	bedrijf	dat	staat	voor	kwaliteit	en	service,	zowel	voor	bedrijven	als	particulieren.
Een	no-nonsense	organisatie	die	betrouwbaarheid,	kwaliteit,	flexibiliteit	en	het	nakomen	van	
afspraken	zeer	hoog	in	het	vaandel	heeft	staan.

Wat bieden wij?
Wij	bieden	een	zelfstandige	functie	met	veel	ruimte	voor	eigen	initiatief	in	een	prettige	werksfeer.	
Een	passend	salaris	en	goede	secundaire	arbeidsvoorwaarden.
 
Solliciteren op deze functie?
Ben	jij	toe	aan	een	nieuwe	uitdaging	en	herken	jij	jezelf	in	bovengeschetst	profiel?	
Dan	nodigen	wij	je	van	harte	uit	om	te	reageren.

Voor	nadere	informatie	kun	je	per	mail	contact	opnemen	met	Mark	van	den	Dungen	van	Adminis-
tratiekantoor	Marck	(vddungen@administratiekantoormarck.nl).	Of	bel	hem	(06-46050966).

Fit en scherp blijven

Sociaal actief

Met OldStars walking kor� all

Vanaf 26 mei, 

10 weken lang

kennismakings-

cursus

Wat? OldStars walking kor� all
Wie? 55-plussers

Wanneer? Vanaf woensdag 26 mei 2021, iedere woensdagavond van 19.30 - 20.30 uur. 
De eerste 10 weken wordt er een gratis kennismakingscursus verzorgd.
Waar? Sportpark De Roetwijer, Landrop 34, Hoogeloon
Aanmelden/ vragen? Stuur een mail naar Catelijne Borremans - Kieneker 
via c.kieneker@kvckor� al.nl.

UITNODIGING

OldStars 
walking kor� all

Wij houden rekening met de geldende RIVM corona maatregelen in de gemeente Hoogeloon
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�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN
Slagerij & Poelier!ggg

Blanke
schnitzels

Kalkoen
schnitzels

Verse kip 
loempia’s

Sla
vinken

Runder
tartaartjes

schnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzels

SlaSlaSlaSlaSla
100 gram € 1,25

Verse kip Verse kip Verse kip Verse kip Verse kip Verse kip Verse kip Verse kip Verse kip Verse kip 
500 gram € 4,99

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

RunderRunderRunderRunderRunderRunder
500 gram € 4,99

Gebraden Fricandeau

Boterhamworst

100 gram € 1,75
Gebraden Fricandeau

BoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworst

Gebraden Fricandeau
100 gram € 1,10

BoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworstBoterhamworst

ACTIES GELDIG VANAF DINSDAG 25  T/M ZATERDAG 29 MEI

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

                                                      

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

Runder
riblappen

BOSBES FRAMB�S �STERSE

Onze warme wraps 
met �sterse kip. 

Eventjes in de oven 
en smu�en m�r!

Bosbe�en of
frambozen

 kies en mix!
2 bakjes v�r 

€ 3,99

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

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

vinkenvinkenvinkenvinkenvinkenvinkenvinkenvinken
4+1

GRATIS

tartaartjestartaartjestartaartjestartaartjestartaartjestartaartjes
4+1

GRATIS

en smu�en m�r!
1+1

GRATIS

Gepan�rde 
ki�endijen uit de 

oven! Eventjes 
opwarmen en 

smi�elen m�r!

�STERSE kipwraps!

NU EXTRA V�RDELIG!

�STERSE
kipwraps!BOSBES FRAMB�SBOSBES FRAMB�SBOSBES FRAMB�SBOSBES FRAMB�SBOSBES FRAMB�SBOSBES FRAMB�SBOSBES FRAMB�SBOSBES FRAMB�SBOSBES FRAMB�S

kies en mix!

Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde Gepan�rde 
ki�endijen uit de ki�endijen uit de ki�endijen uit de ki�endijen uit de 

oven! Eventjes 
opwarmen en opwarmen en 

smi�elen m�r!

�STERSE�STERSE kikikiikik pipipipipipipwrararaararararapapappapapps!

NU EXTRA V�RDELIG!NU EXTRA V�RDELIG!

LET OP MAANDAG 24 MEI ZIJN WIJ GESLOTEN!
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

Meeltjes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

Dressoir, koloniaal, afm. 1.78 x 50. € 50,-.
Tel. 06-36464591.

± 100 stuks kinderkopjes. Tel. 0497-384522.

15 bouwhekken, incl. betonnen voeten, 
bevestigingsklemmen en bouwhekkdoeken.
Vraagprijs: € 350,-. Tel. 06-30429602.

Knipping kunststof buitendeur, incl. hor, maat 
240/213x90, gedemonteerd, kleur RAL 9001. 
HR++ beglazing. € 175,-. Tel. 06-19997539.

4 teakhouten stoelen, collection Bois Le Duc, 
met kussentjes. € 40,-. Tel. 06-29287105.

Kinder/wandelwagen met toebehoren, i.g.st. 
€ 50,-. Tel. 06-29287105.

11 houten volières met golfplaten, waarvan 9 
op een rij staan en 2 los hiervan. Bij interesse 
zelf afbreken. Tel. 06-46445795.

Zitbeugel (sprengel), roestvrij staal, voor 
roofvogel, br. 30 cm en een vervoerskist, h 37 
cm, br. 27 cm, diep 39 cm. Vraagprijs: € 35,-.
Tel. 0497-643599.

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

GEZOCHT: Tuinliefhebber voor het aanleggen 
en onderhouden van mijn landschapstuin. 
Tel. 06-53807503.

GEZOCHT: Poetshulp voor 2 à 3 uurtjes per 
week in Hapert. Tel. 06-13890590.

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

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

VERLOREN: Zwart Alcatel 227 telefoon op het 
fietspad tussen Hapert en Bladel. 
Tel. 0497-383093.

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

GRATIS AF TE HALEN: Paardenmest. 
Hoogeloon. Bel vooraf even: 06-10037039.

GRATIS AF TE HALEN: 2 dozen met inmaak-
glazen van 1 en 3/4 liter. Tel. 0497-515222.

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

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

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

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

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

GEVRAAGD: (G)oude munten en oude 
bankbiljetten. Tel. 06-36213477.

GEVRAAGD: 2 tuinstoelen met hoge rug, 
verstelbaar, wit of grijs. Het liefst in Bladel 
vanwege geen vervoer. Tel. 0497-384692.

 Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor de 
particuliere inwoners van de gemeente 
Bladel, de gemeente Reusel-De Mierden en 
de kernen Vessem en Duizel. 

Particulieren kunnen gratis een ‘meeltje’ 
plaatsen tot 20 woorden voor de aan- en 
verkoop van huishoudelijke spullen en voor 
het melden van gevonden en verloren voor-
werpen. Boven de 20 woorden betaalt u 
€ 7,50 tot een maximum van 40 woorden. 
Het meeltje blijft staan tot u het weer 
afmeldt of het wordt vervangen door een 
recenter meeltje van een ander indien er een 
groot aanbod van meeltjes is.

U kunt uw ‘meeltje’ inclusief uw adres-
gegevens en telefoonnummer sturen naar: 
• info@pc55.nl 
• www.pc55.nl/opgave-meeltje
•  inleveren bij PC55, Hoefblad 40, Hapert.

Berichten die voor maandag 24.00 uur 
worden aangeleverd, worden in de eerste 
uitgave daarna geplaatst. 

Heeft u een commercieel getint bericht of 
groter ‘goed’ (tot 20 woorden) dan kan deze 
geplaatst worden voor een schappelijk tarief 
van € 9,- (vooraf te betalen) per geplaatst 
bericht (per keer). Denk hierbij aan auto’s, 
caravans, gebouwen verhuur, (semi)bedrijfs-
matige verkoop van standaard producten 
e.d.. Boven de 20 woorden betaalt u € 7,50 
extra tot een maximum van 40 woorden.

PC55 behoudt zich het recht voor om in 
bepaalde situaties af te wijken van boven-
staande richtlijnen en bepaalde advertenties 
niet te plaatsen. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar 0497-844588 (09.00-17.00 u).

TE HUUR

GRATIS

GEVONDEN

GEVRAAGD

TE KOOP

GEZOCHT

VERLOREN

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

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

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

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

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

Drukwerk: Rodi Media

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

Colofon



29 21 mei 2021 IN DE KEMPEN

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497-682017 

 robbies-tuinmeubelen.nl

Nimes 
ook leverbaar in 
180x100  649  399
240x100  799  549
300x100  999  699

o.a. Summer Garden 
van 130cm tot 250cm 
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150cm 169
180cm 189
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Leverbaar 
in 3 kleuren

Ottawa
Uitschuiftafel 
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Almeria 
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B U I T E N g e W O O N

Palma 
Loungeset

v.a. 538
Zelf uw loungeset
samenstellen!

up/down tafel

Shop
online
Ook op 
afspraak!

399399

Crazy hangei

349349
Crazy hang-ei
Tweepersoons
Crazy hang-ei
Tweepersoons
Crazy hang-eiCrazy hang-ei

Crazy hangei
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Teak tuintafel 

B U I T E N g e W O O NB U I T E N g e W O O N

Luxe zweefparasols
div. modellen 

en kleuren 

v.a. 329

Darwin 
Verstelbare 

stoel en voeten-
steun
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399

1099 1099 1099 1099 1099 1099 
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o.a. Summer Garden 
van 130cm tot 250cm 
o.a. Summer Garden 

Teak 

Luxe 
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v.a. 99
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incl. Votal  

up/down tafel
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Houston 
tuinstoel 

verstelbaar
169 

129
Casa Blanca 

Verstelbare stoel
499 

399

2E PINKSTERDAG OPEN 12:00 - 17:00 UUR
Kwekerij Van Dommelen 

past de verkoop veilig aan

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

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

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

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

OPENINGSTIJDEN
2e Pinksterdag open 10.00 tot 16.00 uur 
Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur

Zaterdag 09.00 - 16.00 uur

Kwekerij Van Dommelen 
past de verkoop veilig aan

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

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

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

Telefoon 013 - 5169658

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

Hemelvaartsdag GESLOTEN 

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

VELDHOVEN - Ver-
momd als glazen-
wasser verraste 
ontwerper Manon 
van Hoeckel vori-
ge week bewoners 
en begeleiders van 
twee woningen van 

Severinus. Ook de autoruiten van bege-
leiders werden gewassen. “Een menta-
le carwash zodat zij fris aan hun dienst 
kunnen beginnen”, aldus Manon. Het 
schoonmaken van de ramen met sop 
waarin getekend kan worden en gekleurd 
sop is de opmaat van een bijzonder pro-
ject waarbij kunstenaars, ontwerpers en 
zorgmedewerkers samen optrekken. 

Met elkaar gaan ze onderzoeken hoe je 
van alledaagse zorgtaken een interessante 
culturele activiteit voor bewoners kan ma-
ken. Omdat de zorg voor cliënten met een 
ernstige verstandelijke en meervoudige 
beperking veel tijd vraagt is de integratie 
van cultuur in alledaagse activiteiten een 
uitkomst. De titel van het project ‘Kleinkij-
kacademie’ verwijst zowel naar de link die 
het project heeft met het onderwijs als de 
geoefende blik van zorgmedewerkers. Be-
geleiders kunnen goed ‘kleinkijken’ naar de 
signalen van cliënten. Kunstenaars kijken 
met een hele andere blik naar de zorg. Sa-
men zien ze meer. De intentie is de opge-
dane kennis op te nemen in het curriculum 
van de Severinus Academie. De toevoe-

ging van de kunstenaarsblik aan het palet 
van vaardigheden van zorgmedewerkers is 
een unieke samenwerking tussen de zorg- 
en de cultuursector. 

Deelnemende ontwerpers en kunstenaars
Ontwerper Manon van Hoeckel is één van 
zes betrokken kunstenaars. Het schoon-
maken is voor haar een goed alibi om de 
dagelijkse gang van zaken op de woningen 
te observeren. Op basis van de opgehaalde 
inzichten komt zij met een plan dat ze sa-
men met begeleiders uitvoert. Kunstenaar 
Feiko Beckers onderzoekt met begeleiders 
hoe je dagelijkse ‘ongelukjes’ naar je hand 
kunt zetten en er een voorspelbare, interes-
sante activiteit van kunt maken, bijna slap-
stick. Feiko heeft een fascinatie voor din-
gen die mislukken en falen. Hij zet deze op 
humoristische wijze in scene of speelt een 
voorval dat daadwerkelijk heeft plaatsge-
vonden na voor een videoregistratie of per-
formance. Theatermaker Joris van Midde 
wil in workshops met medewerkers de da-
gelijkse realiteit van de werkvloer beschou-
wen als een theatervoorstelling. Kunstenaar 
Cathalijne Smulders gaat samen met bege-
leiders onderzoeken welke tactiele uitwisse-
lingen er zijn in het moment rond het wakker 
worden en gaan slapen. Door middel van 
multi-zintuiglijk onderzoek wil zij verzorgers 
aanmoedigen om dagelijkse handelingen en 
voorwerpen uit de slaapkamer te benaderen 
als zintuiglijke instrumenten die inzetbaar 
zijn voor speelse interacties met bewoners. 

Social designer Cécile Espinasse wil op 
twee woningen een dag per week als kok 
infi ltreren. Zij voegt die dag iets toe aan het 
eten, een ‘fancy extra dish’. Ze wil experi-
menteren met kleur, geur, structuur en klank 
van het eten. Kan de directe manier waarop 
bewoners eten een inspiratiebron voor per-
soneel worden om meer speels met voedsel 
om te gaan? Mag het ook een beetje vies 
worden? Hoe het kunstenaarscollectief Til-
burg Cowboys onderzoek gaat doen blijft 
nog even een verrassing. Hun onderzoek zal 
resulteren in een fysiek product, een toolkit, 
een activiteit of een beleving.

Artistieke leiding
Het ontwerpersduo Sjaak Langenberg & 
Rosé de Beer zijn de bedenkers van het 
totale concept en hebben de artistieke lei-
ding. Door met een ander blik te kijken naar 
alledaagse activiteiten op woningen van 
Severinus zagen zij ineens veel mogelijk-
heden voor cultureel aanbod. Met die blik 
keken ze bijvoorbeeld naar de kar en werk-
zaamheden van de schoonmaakster. Haar 
kar met de plumeaus en andere kleurrijke 

en geurende schoonmaakartikelen zagen 
ze als een fantastische verzameling snoe-
zelobjecten. Sjaak en Rosé zijn specialis-
ten op het gebied van kunst en zorg. Eerder 
realiseerden zij projecten in samenwerking 
met gehandicaptenzorgorganisaties Rei-
naerde en ORO.

Landelijke erkenning
Het project ‘Kleinkijkacademie’ wordt 
fi nancieel ondersteund door het Fonds 
voor Cultuurparticipatie, het Stimulerings-
fonds Creatieve Industrie, en de Provincie 
Noord-Brabant/Kunstloc via de Impuls-
geldenregeling. Het Stimuleringsfonds 
Creatieve Industrie selecteerde het pro-
ject ‘Kleinkijkacademie’ voor de Open Call 
Fresh Perspectives. De selectiecommis-
sie spreekt van ‘een voorbeeldstellend 
project, dat op unieke wijze laat zien wat 
ontwerpers kunnen betekenen binnen 
een zorginstelling’. De commissie van 
het Fonds voor Cultuurparticipatie vindt 
‘de brug die wordt geslagen tussen de 
cultuursector, zorg en onderwijs, vernieu-
wend en veelbelovend’.

Dagelijkse zorg wordt 
culturele activiteit in 
unieke samenwerking tussen 
kunstenaars en zorgmedewerkers

Foto: Ben Nienhuis
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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

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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

Zondag 23 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Annie Lavrijsen-van Loon
- Jan Sanders
- Peer Maas en Nelleke Maas-van Herk
- Wim Michiels
- Corrie Roijmans-Gevers
- Will Basemans
- Leo Luijten en Virginia Luijten-Cuijpers 
  en Lion Tijssen
- Wim, Michiel, Thera en Mieke van Limpt
- Hein, To en Marianne Kox
- Voor een bijzondere intentie
13.00 uur: doopviering Tim van Gorp

2e Pinksterdag
Heilige Maria, 
Moeder van de Kerk
Maandag 24 mei
09.30 uur: Eucharistieviering
- Janus Maas en Marie Maas-Jacobs 
  en zoon Bert

Dinsdag 25 mei
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 26 mei
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Annie Lavrijsen-van Loon
- Kees Lavrijsen en Trees van Eijk

Onze Heer Jezus Christus, 
eeuwige Hogepriester
Donderdag 27 mei
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 28 mei
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

Hoogfeest: Allerheiligste 
Drieëenheid
9e Zondag door het jaar
Zaterdag 29 mei
17.30 uur: Eucharistieviering
- Jan Castelijns 
  (nms. familie Schellekens)

Zondag 30 mei
09.30 uur: Eucharistieviering
- Kees van den Borne en 
  Miet van den Borne-Timmermans
- Overleden ouders De Kort-van Riet
- Peter van Loon (nms. buurtgenoten)
- Henk van Loon
- Jan Castelijns 
- Gerrit Sanders en 
  Miet Sanders-van den Borne
- Lena Bleijs-van Hoof
- Wim Michiels

Mededelingen:
-  Vanaf heden mogen er 75 personen de 

kerkdiensten bijwonen.
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

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

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

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

Petrusklepel
Onze menselijke geest wordt meegezogen 
door dingen die ons enthousiast maken. 
Dat kan muziek zijn of sport of een persoon 
die ons inspireert. We hebben dat als men-
sen nodig, om even buiten het wereldje 
van onze eigen gedachten en gevoelens te 
komen. Een mens is geen eiland. Daarom 
was de tijd van beperkingen zo zwaar; het 
wierp ons terug op onszelf. Nu de deuren 
weer opengaan, wordt onze wereld weer 
groter. Het Pinksterfeest past daar goed 
bij. We vieren dat de heilige Geest over de 
apostelen neerdaalde, om overal te dur-
ven getuigen van de verrezen Christus. Ze 
werden a.h.w. meegezogen door de heilige 
Geest. Het is de heilige Geest die ons ook 
wil meezuigen, naar heilige dingen. Dat is 
het verschil met de zuigkracht van aardse 
dingen. Die blazen onze emoties op maar 
laten vaak een leeg gevoel achter. De heili-
ge Geest is de bries die duurzaam het bes-
te uit onze ziel naar boven haalt: nederig-
heid, trouw, geduld, edelmoedigheid. Eerst 
brengt de heilige Geest ons tot berouw over 
de stommiteiten die we (allemaal) hebben 
begaan. Daarna vervult Hij ons met hoop 
en goede moed om het beter te doen. Die 
innerlijke gloed wens ik u van harte toe. 
Zalig Pinksteren!

Pastoor Schilder

Hoogfeest van Pinksteren
Zaterdag 22 mei
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

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

2e Pinksterdag
Heilige Maria, 
Moeder van de Kerk
Maandag 24 mei
09.30 uur: Netersel, Kerk H.H. Antonius 
                 en Brigida, Eucharistievering
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden

Dinsdag 25 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Filippus, Neri
Woensdag 26 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Onze Heer Jezus Christus, 
eeuwige Hogepriester
Donderdag 27 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vrijdag 28 mei
08.00 uur  Bladel Kerk  Rozenkrans
08.30 uur  Bladel, Kerk 

Hoogfeest van de 
H. Drieëenheid
Zaterdag 29 mei
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk H.H. Antonius 
                 en Brigida, Gebedsdienst

Zondag 30 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Overleden
Hoogeloon: Petra Bullens-Hendriks, 66 jr.
Hapert: Jo Rijkers-van der Aa, 89 jaar

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 29 en 30 mei)

Bladel zaterdag:
- Mariet Hoskens en familie

Bladel zondag:
- Servaas van der Heijden (vw. verjaardag)
- Overleden ouders Groenen-Joosten 
  en hun overleden kinderen
- Louisa van Rooij en haar zoon Erwin
- Jan en Els Dirks
- Net van Avendonk-Adams 
  (vw. verjaardag)

Casteren:
- Ter ere van de H. Maagd Maria

Hapert:
- Ter ere van de H. Maagd Maria

Hoogeloon:
- Cees van Selst (vw. sterfdag)

Netersel:
- Ter ere van de H. Maagd Maria

Mededeling:
-  Met Pinksteren zijn de eucharistievierin-

gen zoals gebruikelijk, behalve in Neter-
sel, die viering is op 2e Pinksterdag om 
09.30 uur. Om 11.00 uur is er dan een mis 
in Bladel.

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

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

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

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

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Protestantse Kerkdiensten
Er zijn weer kerkdiensten vanuit het Witte Kerkje in Bladel

Zondag 23 mei: 10.00 uur. Pinksteren. Voorganger volgt nog.
Zondag 30 mei: 10.00 uur. Mevr. Anneke van Nieuwenhuizen, 
Veldhoven.

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

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

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

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

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

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

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

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

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

Voor meer informatie kunt u ook onze 
websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

24 MEI

T/M

VRIJDAG 

28 MEI

KEMPEN - Zondag 23 mei zal de Oe-
cumenische Liturgiegroep de Kempen 
een viering verzorgen op KempenTV. 
Aanvang 11.00 uur. Ook zal deze viering 
later nog te zien zijn op KempenTV en 
via internet op het Youtube kanaal van 
KempenTV.

De Oecumenische Liturgiegroep is net 
zoals vele andere organisaties zwaar ge-
troff en door de coronacrisis. Sinds maart 
2020 kunnen er geen gemeenschappelijke 
vieringen meer gehouden worden. Aan-
vankelijk door de lockdown, later ook uit 
voorzichtigheid om besmettingen te voor-
komen. De laatste maanden weer door de 
lockdown en als gevolg hiervan sluiting van 
onze plaats van samenkomst: De Eiken-
burg in Eersel. Omdat onze medewerking 
aan de gemeenschappelijke oecumeni-
sche viering van de kerkgenootschappen 
in Eersel op 17 januari als een succes erva-
ren werd, besloten we de stap te nemen en 
KempenTV te vragen een viering voor ons 
op te nemen. Dit is Pinksteren geworden.

Het thema van deze viering is ‘Pinksteren: 
niet ver weg, maar dichtbij’. Dit heeft be-
trekking op Jezus, waarvan we ruim een 
week geleden zijn Hemelvaart herdacht 
hebben. Nu is zijn Geest bij ons en dat her-
denken en vieren we met Pinksteren. Hier-
bij hebben we ons laten inspireren door de 
Passion van dit jaar. Dit is te zien en te ho-
ren in de liederenkeuze. 

De Oecumenische Liturgiegroep de Kem-
pen is een groep gelovigen die jaarlijks een 
40-tal vieringen verzorgt in De Eikenburg 
in Eersel. De vieringen worden in groepen 
voorbereid door deelnemers, die van ver-
schillende kerkelijke afkomst zijn. Wij zijn 
dus onze eigen voorgangers. Dit zorgt voor 
diverse en inspirerende oecumenische in-
terpretaties van hedendaags en betrokken 
geloven. Wij zijn geen kerkgenootschap en 
je hoeft ook geen ‘lid’ te worden. Deelname 
aan vieringen is geheel op eigen initiatief.
Voor meer informatie zie 

www.OLdeK.nl

Pinksterviering van Oecumenische 
Liturgiegroep op KempenTV

Voorgangers Anneke Bastiaanse, Anneke Draaijers en Frank de Miranda

DANKBETUIGING

Wij willen u bedanken voor alle steun en betrokkenheid 
na het overlijden van onze dierbare moeder en oma 

May Lemmens - van den Borne

Alle blijken van deelneming 
zijn ons tot steun bij het verwerken van dit verlies.

Een speciale dank aan: 
Het personeel van de Beukenlaan 

Floriaan Bladel voor alle goede zorgen in de afgelopen jaren.
Uitvaartzorg Van den Berk & Loonen. 

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen Lemmens
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 Sniederslaan 63-65
Bladel

www.bito.nl

Dé E-bikespecialist van de Kempen! 

DOE MEE MET DE EK POOLDOE MEE MET DE EK POOL
Meedoen is 
gratis én simpel 

Ga naar www.pc55-ekpool.nl
• Klik aan de linkerkant op: Aanmelden nieuwe speler
• Vul je gegevens in en bevestig dit.
•  Je ontvangt een bevestiging per e-mail. 
   Je kunt nu deelnemen en jouw voorspellingen invoeren.

Tip
Lees alle spelregels goed door zodat je de meeste kans 
maakt op een hoge score (zie knop ‘spelregels’).

Vul je voorspellingen in op de website via de knop 
‘mijn voorspelling’. 
•  De uitslagen zijn tot 1 minuut voor aanvang van de wedstrijd in 

te voeren of aan te passen. 
•  De poule-eindstanden dienen vóór de start van het toernooi 

ingevuld te worden.
•  De kampioen, topscorer, het totaal aantal gele/rode kaarten 

en het totaal aantal toernooidoelpunten dienen vóór de start 
van het toernooi ingevuld te worden.

•  De uitslagen van de achtste/kwart/halve fi nales en fi nale 
kun je invoeren/aanpassen tot 1 minuut voor aanvang van de 
wedstrijd (de landen in de knock-out fi nales hoeven niet voor-
speld te worden. Deze worden automatisch ingevuld). 

De standen zijn vanaf 11 juni dagelijks te volgen via de website 
www.pc55-ekpool.nl en wekelijks in deze krant. 

Vragen? Mail naar ek@pc55.nl

Wie kan er mee doen?
Deelname aan deze EK-Pool is gratis en bedoeld voor 
de inwoners uit het verspreidingsgebied van PC55. 
Dit betreft de gemeente Reusel-De Mierden, de gemeente Bladel, 
en de dorpen Vessem en Duizel.

Doe mee en maak kans op een mooie prijs
Er zijn prijzen te winnen die beschikbaar zijn gesteld door lokale ondernemers. 
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