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Door Renate Pijnenburg

DUIZEL - Ze hebben het er maar druk 
mee, de laatste weken. De bandleden 
moeten elke keer naar Hilversum om 
bij een bekende dj hun repertoire te 
laten horen. Daarmee hebben ze zich 
goed in de kijker gezet want onlangs 
werd Casey’s Call geselecteerd voor de 
Nederlandse Popronde. Daarmee krij-
gen ze heel veel gelegenheid om zich te 
laten horen aan boekers en zaaleigena-
ren. Tijd voor een gesprek met de band 
waarvan zowel de drummer als de front-
man uit Duizel komen: Niek Luijten en 
Chris Berendsen.

Wie is Casey?
De eerste vraag aan de bandleden ligt voor 
de hand: wie is Casey en waar belde hij 
voor? “Ten eerste: Casey is een meisje”, 
lacht Chris. “Ten tweede, ze bestaat niet 
echt en ze heeft niet gebeld. ‘Call’ moet 
vertaald worden als beslissing, keuze. 
Maar goed, misschien moeten we eens 
een goed verhaal verzinnen om de naam te 
verklaren. Het klonk gewoon goed, vonden 
wij maar we kennen Casey niet persoonlijk 
en het betekent dus eigenlijk niets.” 

Niek vult aan: “Het is een naam die ieder-
een wel uit kan spreken. Hoewel, op z’n 
Brabants klinkt het als ‘Kees is kaol’ en met 
een beetje accent zeg je col in plaats van 

call en dan slaat het op de outfi t van Chris 
want die draagt altijd coltruien.” 

Klik
Genoeg over de naam, tijd om het over 
de muziek te hebben. Acht jaar geleden 
leerden Chris en Niek elkaar goed kennen 
en begonnen ze samen muziek te maken. 
“We kennen elkaar van de middelbare en 
zijn toevallig allebei naar Rock City ge-
gaan, daar vonden we elkaar pas echt 
helemaal in de muziek. We bleken van de-
zelfde stijl te houden: Brit-pop. Tijdens de 
lessen moesten we steeds in wisselende 
samenstellingen spelen maar op de één of 

Ambachtsweg 3B 
5531 AC  BLADEL   
T (0497) 33 08 88  
I  www.islbladel.nl

Zoekt u een 
TOTAAL-

installateur?

ISL Installatiebedrijf is 
hét juiste adres voor:
gas
water
cv
riolering
sanitair
dak- en zinkwerken

warmtepompen
airco
ventilatie
zonne-energie
elektrotechniek
koeltechniek

lees verder op pagina 3

www.werkkleding.nu
Rootven 4 | Bladel | info@bmdesign.nl

bedrijfskleding

promotiekleding

werkschoenen

• Gratis prothese-check
• Volledige prothesen
• Implantaatgedragen prothesen (klikgebit)
• Reparaties
• Aanpassingen/rebasing

SPECIALIST IN 
KUNSTGEBITTEN

Europalaan 79 | 5531BG Bladel 
Telefoon 0497 36 73 69

infoinfo@@tppvansteenbergen.nltppvansteenbergen.nl
www.tppvansteenbergen.nlwww.tppvansteenbergen.nl

>  Informatie voor de 
inwoners van de        
gemeente Bladel      
in dit weekblad
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Van muziek 
worden wij 
gelukkig
Casey’s Call brengt 
nieuw materiaal uit 
en is geselecteerd 
voor de Popronde
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Wil jij ook meer rust in 
je hoofd, meer energie 
en minder klachten?
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De muziek van je leven, en de hits van gisteren
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Roslo Radio 
maakt na 38 jaar 
comeback
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De coronatijd is nuttig besteed. Chris: “Ik heb nieuwe nummers geschreven en ingezet op het vergroten van ons netwerk bij de radio. 
Zó leuk dat we bij Giel Beelen zaten; hij is super eerlijk over muziek en dus wordt zijn mening erg gewaardeerd. Ook Radio 3 en Kink 
hadden belangstelling en nodigden ons uit. Echt tof dat we op deze manier een groot publiek hebben kunnen laten kennismaken 
met onze muziek. We zijn benieuwd wat er uit voortvloeit.”
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Daisy van Dordrecht: 
“Inwoners zijn oren en 
ogen van de wijk”
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Hulselseweg 11 Openingstijden:
5531PE Bladel ma. t/m do.:  09:00 – 18:00 uur
Tel: 0497-360 215 vrijdag:           09:00 – 20:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl zaterdag: 09:00 – 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl zondag: 12:00 – 17:00 uur

frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 8,00

acties geldig van
28-05 tm 03-06-21

Zondag 30 mei open van 12:00 tot 17:00 uur

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

19,⁹⁹
24,99

actie

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

9,⁹⁹
11,99

actieFestuca Valesiaca
‘Glaucantha’ 
Inimini Grass
Blauw gras 
Winterhard
In 6-pack

Gazania (staand)
Diverse kleuren
zomerbloeier
2,79 per stuk

3 voor

6 ,⁰⁰

Sundaville in 
Hangpot
Diverse kleuren
Zomerbloeier 

Verbena (hang)
kleuren

Zomerbloeier

Sundaville
Hangpot
Diverse kleuren
Zomerbloeier 

🌸🌸 T U I N P L A N T 🌸🌸
De Sundevilla is een van de meest 
dankbare bloeiende tuinplanten! 

Vanaf mei tot aan de eerste vorst 
verrast deze klimmer je met witte, 
gele, roze of rode trompetvormige 
bloemen. Enorm populair vanwege 
haar prachtige looks en oneindige 

hoeveelheid bloemen. Een absolute 
aanrader! 

3 voor

5 ,⁰⁰

KEMPENLAND

Wij halen gratis uw 
taxussnoeisel 

op t/m 26 augustus.
Einddatum voor ophalen is onder voorbehoud.

Vandaag gemeld is 
uiterlijk morgen opgehaald. 

U steunt hiermee het KWF!

www.taxussnoeisel-zuid.nl

Tel. 06 - 205 75 090
Steenslag 5 (Rondweg) • Bladel

Telefoon: 0497-642475
www.verhagenelektroservice.nl

MIELE C2 POWER 
STOFZUIGER JUBILEE

NU VOOR 

€ 224,-

MET GRATIS 
STOFZUIGER-

ZAKKEN 
T.W.V. € 13,95

€

MET GRATIS 
STOFZUIGER-

T.W.V. 

ENORME KEUZE LED LICHTBRONNEN

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674

www.vandenbergelektro.com

LED Kogellamp - 5w E27 - Opbrengst 50 W
LED Standaard lamp - 8w E27 - Opbrengst 60 W Nu € 2,95 p/st

REUSEL - Een jaarlijks terugkerende 
actie van korfbalvereniging Rosolo is de 
koekenactie. Helaas hebben we deze 
vorig jaar vanwege corona, na eerst uit-
gesteld te hebben, uiteindelijk afgelast. 
Dit jaar willen we de koekenactie wel la-
ten 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

Nieuw telefoonnummer huisartsenpost SHoKo

Wie met spoed een huisarts wil raadplegen buiten de kantoortijden van 08.00 
tot 17.00 uur belt met de huisartsenpost. Het telefoonnummer van huisartsen-
post SHoKo verandert per 1 juni naar 040-2660505. Dit nummer vervangt het 
huidige 0900-nummer, waar extra kosten voor bellers aan verbonden zijn.

Huisartsen uit de volgende woonplaatsen zijn aangesloten bij SHoKo: Veldhoven, 
wijk Meerhoven (Eindhoven), (Oost-West) Middelbeers, Lage Mierde, Vessem, 
Eersel, Steensel, Hapert, Bladel, Reusel, Valkenswaard, Riethoven, Westerhoven, 
Bergeijk, Luyksgestel, Waalre en Aalst.

De huisartsenpost is voor spoedzorg bereikbaar op maandag tot en met vrijdag 
van 17.00 tot de volgende ochtend 08.00 uur en op alle weekend- en feestdagen. 
Patiënten worden geïnformeerd via fl yers en posters bij de huisarts en een huis-aan-
huis verspreide brief met bewaarkaartje. Ook worden gemeenten, wijk-  en ouderen-
organisaties geïnformeerd.

EERSEL - Eindelijk, na zoveel maanden 
verplichte sluiting gaan de deuren van 
Kempenmuseum De Acht Zaligheden, 
Kapelweg 2 in Eersel, weer open op 9 
juni. De afgelopen maanden is er door 
de vrijwilligers hard gewerkt, zodat we 
er weer klaar voor zijn.

De tuin is prachtig en elke dag wordt deze 
groener, geuriger en gezelliger. In de krui-
dentuin staan de unieke beelden van Luc 

Verhaart opgesteld. Kom en geniet ervan! 
De poort staat open op 30 mei en 6 juni 
voor de ‘Lentekriebels’. De tuin is gratis 
toegankelijk en kinderen kunnen, onder be-
geleiding, knutselen en oudhollandse spel-
letjes doen. Er is een hapje en drankje to 
go en op 30 mei geeft Sidanza uit Steensel 
twee dansoptredens. 

Beide dagen is de tuin gratis toegankelijk 
van 13.00 tot 17.00 uur.

Kempenmuseum 
De Acht Zaligheden 
gaat weer open!
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andere manier kwamen Niek en ik altijd bij 
elkaar uit. Met andere muzikanten was va-
ker geen klik, totdat we met Bas Fraanje, 
Tijn van Londen – over een toepasselijke 
naam voor het genre gesproken – en Hilde 
van den Hoek speelden. Toen viel alles 
op zijn plaats. Ik denk echt dat er een klik 
moet zijn tussen bandleden. Als het goed 
is breng je veel tijd samen door en het is 
prettig als iedereen dan dezelfde instelling 
heeft”, aldus Chris.

Stijl
De band begon met het bepalen van de 
stijl. Niek: “De basis was vanaf het begin: 
Brit-pip, Indie-rock. We luisterden natuur-
lijk naar heel veel soorten muziek en door 
een aantal bands en stijlen word je dan be-
invloed. Langzaam maar zeker valt alles op 
z’n plaats en heb je de sound gevonden.” 
Niek is de drummer en Chris neemt de gi-
taarpartijen en zang op zich. Chris: “Ik ben 
eigenlijk bassist, volg die opleiding nu ook 
op de Rock Academy maar ik vind zingen 
en gitaar net zo leuk. Misschien zelfs wel 
leuker. Ik heb zanglessen en ontwikkel me 
nog elke dag. Ik merk in deze tijd, waarin 
de optredens allemaal gecanceld zijn, dat 
je hard moet werken om op peil te blijven.” 
Dat erkent Niek ook: “De techniek beheer-
sen we wel maar je moet het ritme vast 
zien te houden, repeteren en aan de gang 
blijven. Binnenkort gaan we weer samen 
repeteren en dan hopen we snel weer te 
gaan vlammen in de zalen.”

Popronde
Welke zalen dat gaan worden is nog 
niet bekend maar in september/oktober 
vindt de Popronde plaats. Chris: “We zijn 
geselecteerd door mensen uit de muziek-
industrie. We staan nu op een lijst waaruit 
zaaleigenaren en boekers een program-
ma kunnen samenstellen. Elke keer in 
een andere stad. Je bereikt daarmee een 
groot publiek want de optredens worden 
bezocht door liefhebbers van nieuwe 
bands en muziek in het algemeen. Ik denk 

sowieso dat het druk gaat worden want 
iedereen is toe aan een avond uit.” Vorig 
jaar stond Casey’s Call op Eurosonic, één 
van de meest gewilde podia voor begin-
nende bands. “Daar hebben we al veel 
contacten gelegd en onze muziek kunnen 
laten horen aan mensen die ertoe doen in 
de muziekindustrie”, vertelt Niek. 

Naamsbekendheid
De coronatijd is nuttig besteed. Chris: “Ik 
heb nieuwe nummers geschreven en inge-
zet op het vergroten van ons netwerk bij de 
radio. Zó leuk dat we bij Giel Beelen za-
ten; hij is super eerlijk over muziek en dus 
wordt zijn mening erg gewaardeerd. Ook 
Radio 3 en Kink hadden belangstelling en 
nodigden ons uit. Echt tof dat we op deze 
manier een groot publiek hebben kun-
nen laten kennismaken met onze muziek. 
We zijn benieuwd wat er uit voortvloeit.” 
Hoe nummers tot stand komen, is telkens 
anders: “Soms begint het met een rifje dat 
in mijn hoofd zit, soms met een paar regels 
tekst”, vertelt Chris. “Ik heb altijd mijn tele-
foon bij de hand om snel iets op te kunnen 
nemen. Thuis werk ik het verder uit. Of ik 
laat het horen tijdens de repetitie en dan 
werken we er samen verder aan. Er is altijd 
iemand in de band met een goede aanvul-
ling of verandering. Samen maken we de 
muziek die we zelf graag willen horen.”

Naar de top
De weg naar top is er eentje van de lange 
adem. Niek: “We geloven niet in instant 
succes. Het harde werken, de teleurstellin-
gen en het doorzetten is juist mooi. De weg 
ernaartoe maakt dat je waardeert wat je 
hebt en wie je het succes hebben gegund. 
We zijn net zo dankbaar dat we op de Boe-
renmert hebben gespeeld als op de plek in 
de Popronde. Uiteindelijk is het ’t publiek 
dat bepaalt of wij doorbreken of niet. En 
waar dat publiek dan vandaan komt, maakt 
niet uit. We hebben nog één grote wens. 
Nee, niet spelen op Pinkpop of Lowlands. 
Het Totaalfestival in Bladel is ons doel. 
Dichtbij de mensen die we kennen, die ons 
vanaf het begin gesteund en gewaardeerd 

hebben.” Chris vult nog aan: “Ik denk dat 
wij alle vijf om de juiste reden in de mu-
ziek zijn gestapt: omdat we graag muziek 
willen maken. Niet om snel rijk te worden, 
dan was ik wel advocaat geworden en ook 
niet om beroemd te worden want dan zou 
ik wel wat stoms op YouTube doen. Wij 
maken muziek waar we zelf van houden en 

waar we het publiek een plezier mee willen 
doen. Van muziek word je gelukkig, ik wel. 
Als ik een dag geen muziek heb gemaakt, 
ben ik ongelukkig.”

Casey’s Call heeft net een nieuwe single 
uit, luister via Spotify naar ‘Losing Touch’ 
of één van de eerder uitgebrachte songs.

vervolg van pagina 1

CASEY’S CALL

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

T/M ZA 5 JUNI

VOLLER KOREN
Hét vezelbrood bij uitstek.

Met lekker veel vezels.
Volkorenbrood met 35% meer

voedingsvezels dan bij
normaal volkorenbrood.

Van € 2,85   

Nu voor € 2,55
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

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

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

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

particulier opdrachtgeverschap (CPO), of u 
bouwt uw toekomstige huis zelf, de W van 
Wonen kijkt naar de juiste voorwaarden die 
bij u passen zodat u in de toekomst zorge-
loos kunt wonen.
 
Indien u een Duurzaamheidsprofiel wenst 
te ontvangen, dan vragen wij u per mail uw 
postcode + huisnummer naar 
henk@dewvanwonen.nl te versturen. 
(dit is gratis en vrijblijvend).
 
Indien u bij ons een hypotheek afsluit dan 
ontvangt u ook een energierapport en/of 
bouwkundig rapport.
www.dewvanwonen.nl • Henk Hermans:  
tel. 06-11216678  of 085-0036633
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Kijk op pagina 16-17 
voor het EK Voetbal 

Wedstrijdprogramma

Win leuke prijzen met de EK Pool van PC55. 

Doe ook mee en vul je voorspellingen in op

www.pc55-ekpool.nl
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In mijn tienerjaren verdiende ik wat bij 
met babysitten op het Vennenbos. Ik 
heb het dan over de tijd dat het daar nog 
Sporthuis Centrum heette en er een kruis 
op stond. Het was makkelijk verdienen. 
Om met de veelschrijver Vestdijk te spre-
ken: je kon er bij blijven sitten. Baby sliep 
en ik las literatuur. Als baby begon te hui-
len, sloeg ik mijn boek dicht en wachtte 
tot het overging. Gebeurde dat niet dan 
haalde ik hem voor d’n dag en liep er 
wat mee door de kamer. In de regel hielp 
dat. Ik denk vanwege mijn haar. In die tijd 
was lang haar à la Cruyff all the rage voor 
jongens. Bij mij liep het jammer genoeg 
uit op een kapsel à la Art Garfunkel en 
dat ook nog eens maal twee. Het zwijgen 
der baby’s is waarschijnlijk hun equiva-
lent geweest van de slappe lach.

Eén keer hielp het niet. Dat was toen 
ik moest oppassen bij een jong stel uit 
Vlaanderen. Het paar wilde een avondje 
op stap, eten in het restaurant, vermoed 
ik. Ik merkte aan mevrouw dat ze eigen-
lijk niet mee wilde en liever in het huisje 
was gebleven. Ik kreeg geen instructies. 
Wel keek ze me een paar keer indringend 
aan.

Baby was een jongen en sloeg al aan 
voordat het stel goed en wel de deur uit 
was. En niet zo’n beetje. Je hoefde geen 

deskundige te zijn zoals ik om te snap-
pen dat dit niet vanzelf over zou gaan, 
dus ik haalde hem uit bed en ijsbeerde 
met hem door de kamer. Er stond geen 
fles in de koelkast en stinken deed hij 
niet. Baby’s verdriet was existentieel, 
baby leed aan het leven. Baby wilde te-
rug in de buik van zijn moeder en zou 
blijven huilen tot op de dag dat hij zou 
stuiten op een bubbel waarin hij het op 
eigen kracht bol kon werken. Filatelie 
misschien. Of modeltreinen. Of Studio 
Sport. Tot die tijd kon ik twintig keer de 
Sound of Silence en ook nog eens alle 
liedjes uit de Sound of Music voor hem 
zingen, het zou niet baten, hij zou blijven 
huilen.

Veel eerder dan op het afgesproken tijd-
stip kwamen zijn ouders thuis. Mevrouw 
had het waarschijnlijk niet meer uitge-
houden. Niet meer willen wachten op 
het toetje en de koffie en de romantiek. 
Het was de enige keer in mijn carrière als 
babysitter dat ik betrapt werd met het 
object in mijn armen. Ik voelde me een 
kidnapper, een Holleeder avant la lettre.
Meteen toen mevrouw hem van me over-
nam, was baby getroost en stil. Meneer 
stopte me mijn tientje en vijf gulden extra 
toe en loodste me naar de voordeur. Ik 
moest het me maar niet aantrekken. Het 
was geen gemakkelijk kind, het hunne.

Achteraf realiseer ik me dat ik baby’s 
naam nooit heb geweten. Ze waren zo 
nerveus geweest dat ze vergaten me zijn 
naam te vertellen. Had misschien wel het 
verschil gemaakt.

Huig

Klein zeer

column

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

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

Broekstraat 15 • Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

SUPER
HANGPOTTEN
met waterreservoir

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

24 stuks  € 6,-

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

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

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

Like ons op Facebook

BLADEL - Vanaf 17 mei maakt Podium10 
uit Bladel deel uit van het taalnetwerk 
van DigiTaalhuis De Kempen.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwas-
senen moeite met lezen, schrijven en/of re-
kenen. Hierdoor lopen zij regelmatig tegen 
problemen aan op het gebied van geld, 
werk, gezondheid en gezinsleven. In regio 
de Kempen betreft dit ruim 9.000 volwas-
senen. In 2017 hebben gemeenten Berge-
ijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden het 
convenant ‘Versterking Basisvaardigheden 
Kempengemeenten’ ondertekend. Nu is 
ook Podium10, het muziekpodium van de 
Kempen voor talentontwikkeling, toegetre-
den als partner bij dit netwerk dat steeds 
meer laaggeletterden bereikt en helpt.

Het DigiTaalhuis is een initiatief van de 
lokale gemeente, WelCordaad, Stichting 
Lezen & Schrijven, Ster College en Biblio-

theek De Kempen. Samen zetten zij zich in 
om laaggeletterdheid te bestrijden. In 2017 
opende het eerste DigiTaalhuis in Bergeijk, 
in 2020 volgden het DigiTaalhuis Bladel en 
Reusel-De Mierden. Ook de gemeente Eer-
sel is aangesloten en opent officieel in sep-
tember dit jaar. Sinds de oprichting sloten 
er al verschillende nieuwe partners aan. 

Het DigiTaalhuis is altijd op zoek naar nieuwe  
partners om het netwerk te vergroten en 
naar enthousiaste vrijwilligers die anderen 
willen helpen. Hiervoor kan men contact 
opnemen met Macha Mathijssen, coördi-
nator DigiTaalhuis Bergeijk, Bladel, Eersel 
en Reusel-De Mierden, tel. 06-33590936 of 
per e-mail via: m.mathijssen@bibliotheek-
dekempen.nl Wil je zelf meer weten om aan 
de slag te gaan?  Of ken je iemand in je om-
geving die hulp kan gebruiken? Kijk dan op 
de website of bezoek de Facebookpagina: 

www.digitaalhuisdekempen.nl 
https://www.facebook.com/DigiTaalhuis

Podium10 nu ook partner van DigiTaalhuis de Kempen

Mw. A. Schellens en dhr. S. Janssen ondertekenen het aanvullend convenant

Totaalfestival 
in Bladel 

dit jaar weer 
afgelast!

BLADEL - Het Totaalfestival is een 
gratis toegankelijk, zesdaags fes-
tival in Bladel waar normaliter dui-
zenden bezoekers genieten van 
muziek, theater, lekker eten en drin-
ken. De editie 2021 was gepland van 
27 juli t/m 1 augustus.

Lang hebben we gedacht dat we dit 
jaar een aangepaste variant van het 
festival zouden kunnen organiseren. 
Een evenement in lijn met de geldende 
maatregelen én onze eigen voorwaar-
den: een laagdrempelig en gratis toe-
gankelijk festival waar iedereen zich 
welkom voelt. 

Een paar keer hebben we ons beslis- 
moment opgeschoven, in de hoop 
op duidelijkheid over wat eind juli  
mogelijk is. Bijvoorbeeld over hoeveel  
bezoekers toegelaten mogen worden 
en/of het publiek en medewerkers zich 
vrij mogen bewegen.

Helaas is die helderheid er nu nog niet. 
Omdat het tijd kost om een evene-
ment te organiseren, dat voldoet aan 
onze eigen kwaliteitseisen en om de 
benodigde vergunningen te verkrijgen, 
is nog langer uitstellen van het besluit 
niet wenselijk. Bovendien kunnen we – 
als gratis festival – geen beroep doen 
op de garantieregeling voor evene-
menten van de overheid (vergoeding 
kosten bij annulering door overheids-
ingrijpen). Dit zadelt onze vrijwilligers-
organisatie op met een hoog financieel 
risico. 

We hebben besloten dat we liever tijd 
en energie spenderen aan iets waar-
van we zeker weten dat het wél kan, 
in plaats van te gokken op een festival 
dat niet aanvoelt als het onze en dat 
we misschien op het laatste moment 
alsnog moeten annuleren. De volgen-
de editie van het Totaalfestival is ge-
pland van 26 t/m 31 juli 2022.

WINTELRE - De voorbereidingen voor 
de kunstexpositie in het buitengebied 
van Wintelre zijn in volle gang. Zoals het 
er nu naar uitziet gaat de dertiende edi-
tie van LandArtBrabant (LAB) door van 
28 augustus t/m 19 september 2021. In 
2020 moesten de voorbereidingen door 
Covid-19 worden opgeschort.

LAB (voorheen LandArtDiessen) orga-
niseert de expositie op verzoek van de 
gemeente Eersel met als thema ‘Duur-
zaam Verbinden’. De verbinding tussen 
de dorpskernen wordt op termijn gemaakt 
met herkenbare kunstwerken. De eerste in 
deze reeks vindt plaats in Wintelre in het 
bosgebied bij het Groot Meer.

Twintig kunstenaars, afkomstig uit geheel 
Nederland én de regio, presenteren Land-
Art kunstwerken in de natuur. De nadruk 
in de werken ligt op natuurlijke materialen, 
die in de loop van de tijd in de natuur zullen 
opgaan. Enkele werken worden hiervoor 
geselecteerd. Voor scholieren wordt een 
speciaal programma gemaakt, in samen-
werking met Cultuurplaza Eersel en De 
Bosschuur Wintelre.

Een indruk van LandArt krijgt u op de web-
site met een overzicht van de werken en 
kunstenaars van de voorgaande edities. 
Wij houden u op de hoogte!

www.LandArtBrabant.nl

Voorbereidingen 
LandArtBrabant 
kunstexpositie in 
volle gang!
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Wil jij ook meer rust in je hoofd, 
meer energie en minder klachten?

Ik (Kim) ben 1,5 jaar geleden voor mezelf 
begonnen met ‘Relax your mind Bra-
bant’. Mijn droom is om zoveel mogelijk 
mensen te kunnen helpen zichzelf fi jner 
te voelen. Kinderen en volwassenen. 
Dat doe ik met Access Bars behandelin-
gen en Indiase hoofdhuidmassage.

Ik merk dat veel volwassenen toe zijn aan 
meer rust in hun hoofd. Dat ze beter willen 

slapen of van hun hoofdpijn af willen. Zich 
beter in hun vel willen voelen.

Hooggevoelig 
De meeste kinderen die ik behandel zijn 
hooggevoelig. Alle prikkels die ze oppikken 
krijgen ze moeilijk verwerkt, waardoor ze 
vaak driftbuien krijgen of snel afgeleid zijn. 
Het is mooi om te zien wat voor rust er over 
ze heen gaat. Tijdens de behandeling vaak 
al, maar zeker daarna.

Zelf ben ik een hooggevoelig persoon 
(HSP) en mijn kinderen ook. Dat is de 
reden waarom ik de cursus Access Bars 
ben gaan volgen. Om de leventjes van 
mijn kinderen makkelijker te kunnen 
maken. Toen ik zag wat het bij hen deed 
wilde ik daar meer mensen mee helpen. 
Daar kwam het besluit om een eigen 
bedrijf te beginnen. Eerder had ik die stap 
nooit durven zetten. Bang dat ik dat toch 
niet kon of dat ik niet goed genoeg zou 
zijn. Voor ik aan de cursus begon heb ik 
mezelf eerst 3 keer laten behandelen met 
de Access Bars. Mijn leven is daardoor 
compleet veranderd. Ik ben veel zekerder 
geworden en durf nu wel mijn dromen na te 
jagen. Ik kreeg meer rust en ruimte in mijn 
hoofd en heb meer energie.

Ik ben nu zelfs bezig een tweede bedrijf, 
‘Relax and Happy kids’ op te starten. Dat 
is puur gericht op (hooggevoelige) kinde-
ren. Om ze meer rust en ontspanning te 

kunnen geven, maar ook hun zelfvertrou-
wen te vergroten. Op mijn facebook pagina 
kun je hier meer informatie over vinden.

Wat is nou Access Bars? 
Bij die behandeling raken we 32 punten op 
het hoofd aan, waardoor de banen (bars) 
tussen deze punten weer gaan stromen 
en hun energie loslaten. Deze punten 
bevatten alle gedachten, ideeën, beslissin-
gen en overtuigingen. Alles wat voor jou 
overbodig is en wat je bereid bent los te 
laten, zal verdwijnen.

Indiase hoofdhuidmassage
Bij de Indiase hoofdhuidmassage behan-

delen we het decolleté, nek- en schouder-
gebied, hoofd en gezicht. Deze bijzondere 
massage bevordert de nachtrust, verlicht 
pijn en stijfheid en zorgt dat stress afneemt.

Voor meer informatie kunt u kijken op onze 
website www.relaxyourmindbrabant.nl 
of op onze facebook pagina.

Voor het maken van een afspraak kunt 
u me bereiken op telefoonnummer 
06- 21900652 of stuur een e-mail naar 
info@relaxyourmindbrabant.nl

www.relaxyourmindbrabant.nl

GEZONDHEID

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 
WWW.STAPPAERTS-MODE.NL
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Speeddaten, 
bij Speeddating de Kempen!

In een ongedwongen sfeer nieuwe mensen ontmoeten en wie weet ontmoet 
jij de liefde van je leven! Bij Speeddating de Kempen is het gezellig om deel te 
nemen, wat houd je tegen?

Even een update met betrekking tot de eerstvolgende speeddates voor singles die op 
de website staan vermeld van www.speeddatingdekempen.nl

 - Zondag 30 mei: terras-speeddate voor 40 t/m 52-jarigen*
 - Zondag 06 juni: terras-speeddate voor 60 t/m 75-jarigen*
 - Maandag 07 juni: speeddate voor 50 t/m 62-jarigen*
 - Maandag 14 juni: speeddate voor 30 t/m 42-jarigen* 
 - Maandag 21 juni: speeddate voor 40 t/m 52-jarigen*
 - Maandag 28 juni: speeddate voor 20 t/m 32-jarigen*

*  Er is een overlapping bij de leeftijden en er is 
een boven- en ondergrens van 2 jaar. Het is 
natuurlijk belangrijk waar jij je prettig bij voelt 
om je aan te melden. Heb je vragen m.b.t. 
leeftijd of iets anders, stuur me dan gerust 
een mail; info@speeddatingdekempen.nl

Voor meer informatie bekijk de website. 
We zijn ook te volgen op Facebook en Instagram!

speeddatingdekempen.nl  

de Kempen
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Sniederslaan 25C, Bladel  |  T. 0497 383353  |  www.oogwereld.nl

Exclusieve THEO dagen!
Van donderdag 3 t/m zaterdag 5 juni organiseert
Oogwereld Van den Borne de exclusieve THEO 
dagen. Het fl amboyante merk THEO staat dan in 
de winkel centraal. Het merk staat voor exclusieve, 
vernieuwende en verrassende brilmode uit België. 
De brillen zijn kleurrijk, vrolijk, fris en eigenzinnig en 
worden in kleine oplages geproduceerd..

Bij aankoop van een complete bril
ontvangt u zonneglazen op sterkte 
cadeau tijdens de exclusieve THEO 
dagen.*

Wij verzoeken u een afspraak te maken zodat we 
u de volledige aandacht kunnen geven en we 
de maatregelen & richtlijnen van het RIVM goed 
kunnen opvolgen.

*Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en 
voorwaarden.

EERSEL - Het Kempenmuseum De Acht 
Zaligheden, Kapelweg 2 in Eersel, heeft 
tijdens corona niet stilgezeten. Op dit 
moment zijn er al veel klussen geklaard 
maar eentje nog niet. We zoeken handen 
en goeie zin. Alle objecten die buiten 
staan gaan we een schrobbeurt geven, 
zodat alles er weer spic en span uitziet 
als we open mogen op 9 juni. 

Gezellig de handen uit de mouwen
Vind jij het leuk om een oude wasmachine, 
een ouderwetse honingslinger, een wrin-
ger, een ploeg of een oud kinderfi etsje op 
te knappen? Natuurlijk onder het genot van 

gezellige buurt, koffi  e en wat lekkers! Op 
zaterdag 29 mei steken we de handen uit 
de mouwen. Onder begeleiding van onze 
vaste vrijwilligers wordt uitgelegd wat de 
bedoeling is. We zullen enorm blij zijn met 
je hulp. Op dit moment is het allemaal net 
iets teveel voor ons. Met hoe meer hulp, 
hoe eerder het klaar is. 

Meedoen
We beginnen om 10.00 tot 15.30 uur. Doe 
je ook mee? Meld je dan aan via manager@
kempenmuseum.nl of telefonisch via 0497-
515649 (09.00 tot 12.00 uur) en dan maken 
we er samen een leuke, nuttige dag van!

We knappen de boel op bij 
het Kempenmuseum!

REUSEL - ‘De vurstel-
ling’ van Heemkun-
de Werkgroep Reusel 
over 30 jaar Chauff eurs 
Vereniging Reusel is 
nog steeds te bezich-
tigen in de heemkamer, 
naast de ingang van de 

bibliotheek in het gemeentehuis. 

De openingstijden zijn gelijk aan die van 
de bibliotheek en het gemeentehuis. Om-
dat de bibliotheek vanwege de lockdown 
maar beperkt geopend was, is het niet mo-
gelijk geweest om de deuren van de ten-
toonstelling op een zaterdag te openen. Nu 
de bibliotheek weer normaal geopend is, 

willen we de deuren van de tentoonstelling 
openen op zaterdag 5 en 12 juni van 10.00 
tot 12.30 uur, om extra aandacht te geven 
aan onze tentoonstelling. Hierdoor kunnen 
ook mensen die alleen in het weekend tijd 
hebben onze tentoonstelling komen be-
zichtigen. 

Naast relevante materie, opmerkelijk 
beeldmateriaal en een collectie miniatu-
ren zijn er op deze zaterdagen ook enkele 
vrachtwagens te zien bij de ingang van het 
gemeentehuis. Niet alleen volwassenen, 
maar ook kinderen kunnen zich amuseren. 
Wij hopen u op één van deze dagen te mo-
gen verwelkomen. De RIVM-regels worden 
in acht genomen.

Tentoonstelling 30 jaar Chauffeurs 
Vereniging Reusel
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Een aantal jaar geleden werd ik tijdens mijn 
verjaardag getrakteerd op een workshop 
in de keuken van een echt restaurant. De 
chef-kok aldaar is een vriend van mijn broer 
en ze hadden voor mij een dagje in de keu-
ken geregeld… BESTE CADEAU EVER!!
Daar maakte we o.a. deze asperge salade 
en nog een heleboel andere heerlijke gerechten. Echt een onvergetelijke dag, met als 
afsluiting dat ik met ons gezin daar mocht dineren en we dus ook alles konden proeven. 

Ik maak met regelmaat nog iets klaar van die 
dag, succes verzekerd!

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

Krokante Asperges
11

IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 8 Asperges AA
o 8 velletjes filodeeg
o 8 el kruiden: kervel, bieslook en 

platte peterselie
o 4 eieren
o 4 el geschaafde amandelen
o 50 gr baby spinazie
o 20 blauwe druiven
o stukjes zachte geitenkaas
Dressing:
o 1 el honing
o 1 el mosterd
o 1 el appelazijn
o 1 el citroensap
o 100 ml olijfolie
o peper
o 1 el gehakte dille

Warm de oven voor op 200 °C.
Kook de geschilde asperges in water
met 1 tl. zout en suiker in 8-10 min.
gaar. Laat ze nog 10 min. staan in het
kookvocht en droog ze op papier of
keukendoek.
Hak de kruiden fijn en kook de
eieren 2-3 min. en laat ze even
schrikken.
Boter een velletje filodeeg dun in en
bestrooi met 1 el van de kruiden. Rol
de asperge hier in op en bestrijk de
buitenkant met gesmolten boter.
Bak de asperges ca. 15 min. in de
oven.

Klop een dressing van de honing,
mosterd, de appelazijn en het
citroensap. Voeg de olie langzaam
toe en blijf kloppen tot het een
gebonden mengsel is. Voeg de dille
en de peper naar smaak toe aan de
dressing. Rooster het amandelschaaf-
sel en halveer de druiven.

Schik de baby spinazie op de borden
en leg de druiven erop. Verkruimel
de kaas erover en wat van de
dressing. Halveer de eieren en leg 2
asperges en een half ei op de salade.
Bestrooi met het amandelschaafsel.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 30  min Klaar in:  45  min

8 el kruiden: kervel, bieslook en 

4 el geschaafde amandelen

stukjes zachte geitenkaas

 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.

TREK?
ZO

BESTELD
BESTEL ONLINE

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

Bij de eerste online order
Voucher: TREK10

KORTING
10% Bij de eerste online order

Voucher: TREK10
Niet geldig in combinatie

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

ordering website
powered by Polygon b.v.

www.bamboo-inn.nl            Tel. 0497 - 38 44 19
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HAPERT - Nee, natuurlijk, het is nog niet 
zo ver. Maar iedereen voelt dat het er-
aan staat te komen, de terugkeer naar 
het vrije leven van voor de corona. “Een 
ware bevrijding”, zegt Kempisch zan-
ger-gitarist JimiGib. Het stemde hem 
zo vrolijk dat hij er een toepasselijk 
lied over gemaakt heeft: ‘Wij gaan los’. 
Hierin bezingt hij hoe we langzaam de 
lockdown-ketenen van ons af kunnen 
werpen en er ruimte komt voor de ge-
zellige ontmoeting. Want ‘voor corona is 
het adios’.

Achter de artiestennaam JimiGib gaat een 
bekende Kempische muzikant schuil: Ruud 
Geboers. Vele tientallen jaren kon je hem 
aantreff en op de Brabantse podia, deel 
uitmakend van diverse popbands als Lijn 
50, Taksi, Hello George en The Red Band. 
Met recht mag Ruud een ‘ouwe’ rocker ge-
noemd worden.

Dat is hij nog steeds, maar toch. Net als bij 
talloze anderen heeft corona bij hem een 
omslag teweeggebracht. De lange periode 
waarin muziekuitvoeringen niet mogelijk 
waren, heeft de 70-jarige artiest aan het 
denken gezet. Hoe wil ik na corona verder? 
Spelen in een band zal hij zeker blijven 
doen, maar hij wil daar iets aan toevoegen: 
solo-optredens met eigen nummers. De 
rust van corona bracht hem ertoe om al die 
melodietjes die hij in de loop der jaren in 
zijn telefoontje had opgeslagen ‘tot leven 
te wekken’ en van Nederlandstalige tek-
sten te voorzien. Ruud Geboers, de man 
die tot nu toe enkel covers bracht, betreedt 
nu ook het podium als soloartiest met zelf 
geschreven nummers. Om deze omme-
zwaai te markeren koos de Kempenaar – 

opgegroeid in Eersel, woonachtig in Hapert 
– voor een nieuwe artiestennaam: JimiGib. 
Het is een verwijzing naar zijn jeugd toen 
‘dieje van GIBboers’ jarenlang Jimi ge-
noemd werd. 

Het lied ‘Wij gaan los’ is het eerste resul-
taat van Geboers’ muzikale switch. Het lied 
is te beluisteren op YouTube. Dat is alles-
zins aan te bevelen, want het lied getuigt 
van muzikaal evenwicht, een mooie sa-
mensmelting van melodie en tekst. Luchtig 
en toegankelijk, maar allerminst egaal. En 
de prachtige zangstem van JimiGib neemt 
de luisteraar mee naar vrolijke oorden, 
plekken waar je kunt genieten van het co-
ronavrije leven. Een mooie verdienste.

JimiGib is ook te boeken voor een live op-
treden. Kijk op de website jimigib.nl of bel 
06-22753334.

Kempisch zanger-gitarist JimiGib zegt 
corona vaarwel met aansprekend lied
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Zakelijk en 
privé wel 
scheiden?
Wat zijn de 
voordelen?

Heb je een 
erfenis te 
verdelen?
Wat komt
daarbij kijken?

Jan regelt het graag voor je Eric regelt het graag voor jeEric regelt het graag voor jeEric regelt het graag voor jeEric regelt het graag voor jeEric regelt het graag voor jeEric regelt het graag voor jeEric regelt het graag voor jeEric regelt het graag voor jeEric regelt het graag voor jeEric regelt het graag voor je

www.lexperience.nlHét notariskantoor voor ondernemers, 
nalatenschappen familierecht & estate planning

Jan Tops - Notaris
Gespecialiseerd in vennootschapsrecht en 
continuïteitsoplossingen voor ondernemers

Eric de Jong  - Notaris
Gespecialiseerd in nalatenschappen

EERSEL - Ruim twee jaar geleden ver-
huisde het team van Lexperience nota-
rissen van Den Bosch naar Eersel. Terug 
naar de roots van een van de notarissen. 
Inmiddels zijn er weer enorme stappen 
gezet en is Lexperience helemaal gewor-
teld in de Kempen. Tijd voor de volgende 
stap: een verhuizing naar een groter kan-
toor aan Eikenburg 5 in Eersel.

Ondanks de Coronacrisis blijft het onver-
minderd druk. Dat komt mede door de fo-
cus die Lexperience volgt, geeft Jan aan. 
Jan richt zich met name op ondernemin-
gen en de privéregelingen voor onderne-
mers. “In het verleden heb ik ook voor gro-
tere kantoren vaak overnames begeleid en 
fusies of samenwerkingen tussen onder-
nemingen vastgelegd”. Die kennis en erva-
ring kan ik ook in de Kempen goed tot zijn 
recht laten komen, zegt Jan. Het is voor 
MKB-bedrijven vaak net zo ingewikkeld 
om de afspraken in kaart te brengen en 
vast te leggen als dat voor grote bedrijven 
is. Daarnaast spelen vaak continuïteits-
vragen een rol. Wie kan de onderneming 
voortzetten, wat moet er gebeuren als de 
ondernemer (tijdelijk) wilsonbekwaam zou 
worden, hoe “compenseren” we de kinde-
ren die de zaak niet voortzetten?

Bij al die vraagstukken, wordt er vaak in 
teamverband gewerkt. Samen met de ac-
countant, een advocaat of een fi nancieel 
planner. Dat is meteen een van de redenen 
waarom we zo hard groeien. We werken 
met een aantal zakelijke partners veelvul-

dig samen. Jan: “Daar heeft de cliënt profi jt 
van, we kennen elkaar als adviseurs goed, 
waardoor het oplossen van complexe 
vraagstukken effi  ciënter verloopt”.

Tevens richt Lexperience zich op estate 
planning en het afwikkelen van nalaten-
schappen. Eric is ook voorzitter van de 
NOVEX, een landelijke organisatie van 
executeurs. Daardoor behandelen wij ook 
regelmatig ingewikkelde nalatenschappen. 
Denk dan aan ruzies binnen de familie, 
rechtszaken ten aanzien van de nalaten-
schappen en ondernemingen waar de erf-
genamen geen raad mee weten, geeft Eric 
aan. Nu we hier ook meer bekendheid krij-
gen, kunnen we ook steeds vaker families 
ontzorgen bij de afwikkeling van een nala-
tenschap waar op het eerste gezicht geen 
bijzondere aspecten spelen. Dat is ook wel 
eens fi jn, aldus Eric. Hoe meer we vooraf 
een goede planning maken voor de over-
dracht van vermogen, hoe minder proble-
men we in de afwikkeling van een nalaten-
schap zien.

De verhuizing naar een groter pand, geeft 
dan ook weer nieuwe energie. We bouwen 
door op de wijze zoals wij en onze cliënten 
gewend zijn. Nu hebben we ruimte voor 
extra personeel en ook om bijvoorbeeld 
lezingen in ons nieuwe kantoor te geven.

Sinds 1 mei is het zover en hebben we de 
deuren aan Eikenburg 5 in Eersel geopend. 
In deze tijden helaas geen grote opening, 
maar de koffi  e staat voor iedereen klaar!

Verhuizing 
Lexperience 
notarissen, 
in Eersel

Onlangs orga-
niseerde Stich-
ting Harapan de 
rijstactie: ‘Een 
pak voor een 
zak’, rijst voor ar-
men op West-Ti-

mor en dit jaar ook voor de slachtoff ers 
van de tropische storm en overstromin-
gen op dit arme Indonesische eiland. 
De actie werd georganiseerd in samen-
werking met en geweldige steun van de 
Plus supermarkten Ton Henst en Erwin 
Kenter uit Best. 

Op 17 mei werd de actie afgesloten met 
een fantastische opbrengst. Dankzij de 
verkoop van de pakken rijst in de super-

markten, maar vooral ook door de vele 
donaties, is de opbrengst bijna € 3.000,-. 
De niet verkochte pakken rijst werden ge-
schonken aan de Voedselbank Best e.o.                                                                                        

Uw hulp blijft welkom
De voor de vele arme gezinnen zo belang-
rijke opbrengst van de maisoogst, die op 
handen was, is door de tropische storm 
en de overstromingen totaal vernietigd. 
Mais is in dit gebied samen met rijst het 
belangrijkste voedsel. Ook veel huizen zijn 
volledig vernield of hebben veel schade 
opgelopen. Daarom wil Stichting Harapan 
de slachtoff ers van de ramp blijven helpen. 

U kunt uw bijdrage storten op 
NL29RABO 01770 62 266 o.v.v. rijstactie.

Rijstactie afgesloten, maar uw 
steun blijft welkom!
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 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

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

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

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

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

vanaf € 3899,-

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Regeling leerlingenvervoer aangepast en 
de Groene Long weer een stapje verder

Op de raadsvergadering van 20 mei stond onder 
andere de nieuwe verordening bekostiging leer-
lingenvervoer op de agenda.

In ons artikel van eind april in PC55 vroegen wij naar 
uw ervaringen omtrent het leerlingenvervoer. Daarop 
hebben wij verschillende reacties ontvangen. Deze 
hebben ons erg geholpen met het innemen van ons 
standpunt en het schrijven (in samenwerking met het 
CDA en PRO5) van 2 amendementen en 1 motie. 

Met het eerste amendement hebben we de politieke 
keuze gemaakt om leerlingen van het speciaal basisonderwijs weer standaard thuis 
op te halen in plaats van op een opstapplaats op te laten stappen. Met het tweede 
amendement wordt de wachttijd teruggebracht van 3 naar 1 uur.

Het leerlingenvervoer is eigenlijk sinds de laatste verordening van 2014 niet meer 
geëvalueerd. Iets wat we wel heel belangrijk vinden. Ervaringen van ouders zijn erg 
belangrijk. Daarom hebben we via een motie het college opgeroepen om door middel 
van een tevredenheidsonderzoek één keer in de 2 jaar het leerlingenvervoer te 
evalueren en terug te koppelen naar de Gemeenteraad. Wij zijn ontzettend blij dat 
deze amendementen en motie unaniem zijn aangenomen door de Gemeenteraad. 

Naast de verordening over het leerlingenvervoer is in deze raadsvergadering ook het 
gebiedsontwerp de Groene Long vastgesteld. Het gebied de Groene Long, gelegen 
tussen de Postelweg, de Beemdstraat en de Zwartakkers, is door middel van een 
participatief proces tot stand gekomen. Het gebied is dus volledig tot stand gekomen 
door initiatieven van inwoners. In deze eerste fase zullen het Pius X-College, educa-
tieve zelfoogsttuinderij ‘Het Groene Goud’, Kinderboerderij Bladel en de Klankbord-
groep Omwonenden het gebied verder gaan inrichten.  

Ook wordt verder onderzocht of het nieuwe grondstoff encentrum op het KBP gereali-
seerd gaat worden en zijn er vernieuwingen vastgesteld voor de werkwijze van de Raad.

Nicole Bohncke 
Fractie Bladel Transparant 

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

INFORMATIEF

UNIEK DESIGN . TOPKWALITEIT

CIAALZAAK IN FIETSKLEDING EN ACCESSOIRES

UWSTRAAT 32B EERSEL . WWW.BIKEFASHION.NL

OP ZOEK NAAR CUSTOMIZE
FIETSKLEDING VOOR JEZELF

OF VOOR JE HELE TEAM?

MAAK een persoonlijke afspraak
EN ONTDEK DE MOGELIJKHEDEN

BLADEL - Op 21 mei is De Specht fees-
telijk geopend door wethouder Fons 
d’Haens van de gemeente Bladel en 
Maria Schippers. In klein gezelschap 
is er een toost uitgebracht op de op-
levering van het woningbouwproject, 
bestaande uit 57 levensloopbestendige 
huurappartementen in Bladel. 

SchipVast wenst de bewoners veel geluk in 
hun nieuwe woning en bedankt haar part-

ners voor de prettige samenwerking. Later 
dit jaar vindt de oplevering van een ander 
project van SchipVast plaats, bestaande 
uit 18 huurappartementen aan het Laar in 
Bladel. De inschrijfronde is geopend. 

Woningzoekenden kunnen zich inschrijven 
via de website van SchipVast:

www.schipvast.com

Feestelijke opening 
De Specht
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Ellen Dirckx, vrijwilligster bij de brandweer Hapert en 
ambassadeur van de gemeente Bladel in 2021.

Gemeente Bladel zoekt 
nieuwe ambassadeurs!
Het nieuwe gemeentemagazine mag dan volgend 
jaar pas uitkomen, bij gemeente Bladel zijn ze toch al 
bezig met de voorbereidingen hiervan. Daarom zijn 
ze op zoek naar ambassadeurs die geïnteresseerd 
zijn om geïnterviewd te worden voor het nieuwe 
gemeentemagazine.

Ambassadeurs? Wat houdt dat in?
Met een ambassadeur wordt iemand bedoeld die 
zich binnen de gemeente Bladel sterk inzet en een 
aanspreekpunt is op een bepaald gebied. Dit kan van 
alles zijn: natuur, cultuur, sport, vrijwilligerswerk, 
toerisme, ondernemingen… Voorbeelden van 
ambassadeurs die vorig jaar in het 
gemeentemagazine stonden, zijn de molenaar van 
de molen in Hapert, iemand die zich inzet voor de 
Vogelwerkgroep de Kempen en een vrijwilligster van 
de brandweer, maar er kan natuurlijk veel breder 
gekeken worden.

Kent u of bent u de perfecte ambassadeur?
Kent u of bent u iemand die een goede ambassadeur 
is voor Bladel, Casteren, Hapert, Hoogeloon of 
Netersel? Heeft u, of de persoon die u opgeeft, in de 
zomervakantie tijd om een keer een kort (eventueel 
telefonisch) interview te doen en een foto te laten 
maken? Vindt u het leuk om eens te vertellen waar u 
zich zoal mee bezighoudt of kent u iemand die het 
eens verdient om in de spotlights gezet te worden? 
Geef uzelf of een ander dan op! U kunt een mail 
sturen naar voorlichting@bladel.nl, met als 
onderwerp ‘Ambassadeur’. Vertel kort iets over uzelf 
of over de persoon die u zou willen voordragen: 
waarom is deze persoon een perfecte ambassadeur 
voor de gemeente? Vergeet ook niet om 
contactgegevens achter te laten. U kunt iemand 
opgeven tot en met 4 juli. 

Ontvangt u een NL-Alert?
9 op de 10 Nederlanders ontvangen een NL-Alert bij een 
noodsituatie. NL-Alert is het alarmmiddel van de 
overheid dat u waarschuwt en informeert over 
noodsituaties. Denk aan een grote brand, gifwolk of 
onverwacht noodweer. In een NL-Alert staat uitgelegd 
wat er aan de hand is, wat u moet doen en waar u meer 
informatie en updates kunt vinden. Ontvangt u een 
NL-Alert op uw mobiele telefoon? Dan weet u meteen 
wat er bij u in de buurt aan de hand is, wat u moet 
doen en hoe u  anderen hierbij kunt helpen.

Ook 73% van de mensen van 75 jaar en ouder ontvangt 
een NL-Alert. Dit aantal is een stuk lager dan het 
gemiddelde. Misschien heeft ook u weleens een NL-Alert 
gemist, bijvoorbeeld omdat uw mobiele telefoon uit 
stond. Wilt u er zeker van zijn dat u een NL-Alert 
ontvangt bij een noodsituatie? Zorg er dan voor dat uw 
mobiele telefoon is opgeladen én aanstaat. 

Het overgrote deel van de ouderen heeft een mobiele 
telefoon. Misschien geeft uw mobiel u een gevoel van 
veiligheid. En gebruikt u de mobiele telefoon om 
contacten met vrienden, kinderen en kleinkinderen te 
onderhouden. Maar natuurlijk staat uw mobiele 
telefoon niet altijd aan. Misschien zet ook u uw mobiele 
telefoon weleens uit, bijvoorbeeld tijdens het eten. 

Wanneer uw mobiel uitstaat, bestaat de kans dat u een 
NL-Alert mist. Dan kunt u erop vertrouwen dat u op 
andere manieren geïnformeerd wordt bij een 
noodsituatie. Bijvoorbeeld door buren of familie uit de 
buurt. Tegelijkertijd blijkt dat dit relatief weinig gebeurt 
en vragen relatief weinig mensen hun buren of familie 
om hen te informeren bij een noodsituatie.

Laad ‘m op en laat ‘m aan
Om een NL-Alert te ontvangen, moet uw mobiel 
opgeladen zijn én aanstaan. NL-Alert wordt alleen 
tijdens de noodsituatie verstuurd en komt niet binnen 
wanneer u uw mobiele telefoon op een later moment 
weer aanzet. NL-Alert werkt daardoor anders dan een 
sms-bericht of voicemail. Staat uw mobiele telefoon uit, 
dan mist u het NL-Alert. Om NL-Alert te ontvangen is 
het dus belangrijk dat uw mobiel aanstaat. Laad ‘m op 
en laat ‘m aan. 

NL-Alert klinkt anders dan een sms of WhatsApp-
bericht. Voor het ontvangen van NL-Alert hoeft u verder 
niets in te stellen op uw mobiele telefoon, het werkt 
automatisch. Het is gratis en anoniem, uw 
telefoonnummer blijft onbekend. Naast NL-Alert op uw 
mobiel, ziet u NL-Alert ook op steeds meer digitale 
reisinformatieschermen van het openbaar vervoer en 
digitale reclameborden. 

NL-Alert testbericht
Wilt u weten hoe het is om een NL-Alert te ontvangen? 
Op maandag 7 juni rond 12:00 uur zendt de overheid 
een NL-Alert testbericht uit. Aan de hand van het 
testbericht ervaart u hoe een NL-Alert klinkt en eruit ziet. 
Zorg er dus voor dat uw mobiel aanstaat, zodat u het 
NL-Alert testbericht op maandag 7 juni rond 12:00 uur 
kunt ontvangen.

Over de campagne
Om beter te waarschuwen en te informeren bij 
noodsituaties, start de overheid de campagne ‘Laad ‘m 
op en laat ‘m aan’. De campagne stimuleert mensen om 
hun mobiele telefoon aan te laten staan zodat zij een 
NL-Alert altijd kunnen ontvangen. Kijk voor meer 
informatie over NL-Alert op www.nl-alert.nl. 

EU-subsidie
Deze campagne is mede mogelijk gemaakt dankzij een 
subsidie van het Fonds voor interne veiligheid van de 
Europese Unie in het kader van ‘Balancing Security and 
Mobility’.

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

De officiële gemeentegids wordt verzorgd en uitgegeven 
door Akse Media. Zij zijn momenteel nog niet begonnen 
met het werven van advertenties voor de gemeentegids. 
De voorzieningen in de adressenindex krijgen een gratis 
vermelding. 

Mocht u worden benaderd en twijfelt u of het over het 
echte gemeentemagazine gaat, vraag dan om 
identificatie en neem contact op met de gemeente 
Bladel (0497 - 361 636) of met Akse Media  
(0223 – 668877). 
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drugs(gebruik) in Oost-Brabant
Drugs(gebruik) minder normaal maken is niet één, 
twee, drie voor elkaar. Toch deinzen de 37 gemeenten 
in Oost-Brabant, GGD Hart voor Brabant, GGD Brabant 
Zuidoost en Novadic Kentron daar niet voor terug. De 
komende jaren werken zij stap voor stap samen aan 
denormalisering van drugsgebruik. Met betrokken 
partners als politie, het rijk, de provincie én de 
jongeren en hun omgeving. Een 
communicatiecampagne, een groot onderzoek en 
samenwerking op gebied van regelgeving en 
handhaving maken hier onderdeel van uit.

Communicatiecampagne
Op maandag 17 mei werd het startsein gegeven voor 
de hoofdcampagne van het project ‘Skip die trip’. Deze 
hoofdboodschap werd de afgelopen tijd met input van 
jongeren bedacht en vormgegeven. Dat werd gedaan 
door straatinterviews en verschillende sessies met 
focusgroepen. ‘Skip die trip’ geeft de richting naar het 
positieve alternatief; niks missen, gewoon lekker leven, 
feesten, vrienden, erbij zijn….mét de gezonde leefstijl 
als uitgangspunt. 

Voorzitter van de stuurgroep, Theo Maas (wethouder 
gemeente Someren): “Als overheden willen we 
natuurlijk het liefst hard roepen ‘doe het niet’. Maar 
daarmee slaan we de plank mis. Jongeren maken zelf 
keuzes en hebben lak aan ‘het wijzende vingertje’. Met 
de campagne willen we vooral informeren, 
bewustwording creëren en het gesprek 
aanzwengelen.” 

Hoe dat er in de praktijk uit gaat zien, wordt de 
komende jaren zichtbaar. Dat de jongeren en hun 
omgeving betrokken blijven staat vast, ook dat er 
verschillende aanvliegroutes nodig zullen zijn. 
Projectleider Lieke Vogels: “Het zal steeds liggen aan de 
doelgroep (jongere, jongvolwassen, ouders/verzorgers), 
de setting (uitgaansleven, thuis, school, sport) en/of de 
soort drug. Dit thema is te complex om in een 
boodschap of campagne te vatten. We werken steeds 
passende interventies en deelcampagnes uit, regionaal 
én samen met de gemeenten vanuit lokale behoefte.” 

Bij de uitwerking zijn jongerenbureau Jong en Je Wil 
Wat en merkenbureau Wakk’r (beide uit Eindhoven) 
betrokken. 

Onderzoek
In het najaar wordt daarnaast een groot onderzoek 
uitgevoerd. Deze monitor richt zich op de norm 
omtrent drugs(gebruik), hoe deze norm wordt 
beïnvloed en waarom jongeren willen experimenteren 

met drugs en/of drugs frequenter gaan gebruiken. De 
monitor is vooral gericht op houding en gedrag en de 
uitkomsten leveren belangrijke informatie op voor de 
interventies die we willen ontwikkelen. Wat heeft 
prioriteit? Waar moeten we ons op richten? En hoe 
dan? 
 
De monitor met deze opzet is nieuw en wordt door het 
ministerie van VWS al proeftuin gezien en (financieel) 
ondersteund.  De opzet en uitvoering van de monitor is 
een samenwerking tussen Novadic-Kentron, GGD Hart 
voor Brabant en GGD Brabant- Zuidoost met 
betrokkenheid en kennis en expertise van Trimbos-
Instituut en Radboud Universiteit. 

Samenwerken aan beleid, regelgeving en 
handhaving
De samenwerking op de schaal van Oost-Brabant heeft 
als voordeel dat je gezamenlijk eenduidige afspraken 
en regelgeving kunt maken. Dit schept duidelijkheid in 
beleid én voorkomt een waterbed effect in de regio. Zo 
wordt bijvoorbeeld aan de slag gegaan met een 
regionale en integrale handreiking voor ‘drugs bij 
evenementen’, een samenwerking met OM, politie en 
de branche. Ook wordt in de toekomst gekeken naar 
gezamenlijk optrekken, bijvoorbeeld voor horeca en 
sport.

Regioproject ‘Drugs, wat doet het met jou?’
In Oost-Brabant hebben de 37 gemeenten, GGD Hart 
voor Brabant, GGD Brabant Zuidoost Brabant en 
Novadic-Kentron voor in ieder geval vier jaar de 
krachten gebundeld in het regioproject ‘Drugs, wat 
doet het met jou?’. Een samenwerking van deze 
omvang is uniek in Nederland maar ook hard nodig 
om eenduidigheid te krijgen en zo een krachtige vuist 
te kunnen maken. Aanvullend is er een netwerk van 
samenwerkingsverbanden waar onder andere politie, 
OM, de veiligheidsregio, Tascforce RIEC onderdeel van 
uitmaken. Het ministerie van VWS, het ministerie van 
J&V en de provincie Brabant werken mee en hebben 
hun (financiële) steun gegeven.

Tijdelijke Ondersteuning Noodzakelijke Kosten
Heeft u door COVID 19 veel minder inkomen gekregen 
en heeft u problemen met het betalen van uw huur, 
hypotheek en andere vaste lasten? Dan kunt u 
misschien een beroep doen op de Tijdelijke 
Ondersteuning Noodzakelijke Kosten- ook wel TONK 
genoemd.

Voor wie? 
U komt in aanmerking voor TONK als u voldoet aan 
deze voorwaarden:
•  U hebt op dit moment door de coronamaatregelen 

veel minder inkomen dan voor de coronacrisis. De 
TONK-regeling is dus niet alleen bedoeld voor 
ondernemers, maar ook voor bijvoorbeeld 
flexwerkers, medewerkers met een 0-urencontract of 
mensen in loondienst die minder uren kunnen 
werken of ontslagen zijn

• U bent eigenaar of hoofdhuurder van uw woning. 
•  U heeft geen recht op een andere regeling (zoals een 

toeslag vanuit het UWV of een WW-uitkering) of u 
heeft met deze regelingen nog te weinig inkomen 
om  de woonkosten te betalen.

• U ontvangt geen woonkostentoeslag of huurtoeslag. 
•  U heeft onvoldoende vermogen om de noodzakelijke 

kosten te betalen. Het gaat om beschikbare 

geldmiddelen. Bijvoorbeeld contant geld, geld op de 
(spaar)rekening van uzelf en uw eventuele partner en 
de waarde van beleggingen. We kijken alleen naar de 
middelen waar u direct bij kunt, niet naar 
bijvoorbeeld de overwaarde in een koopwoning of de 
waarde van een auto of caravan, of geld dat vast zit 
in een pensioenregeling.

Bent u  ondernemer en heeft u een Tozo-uitkering? Dan 
kan de TONK hierop een aanvulling zijn.

Hoogte van de TONK en looptijd
De TONK loopt met terugwerkende kracht in de periode 
1 januari - 30 juni 2021. De hoogte van de TONK-
uitkering is afhankelijk van de verhouding tussen uw 
noodzakelijke woonlasten en uw huidige inkomen. 
Afhankelijk van uw situatie kunt u eenmalig € 1500,- 
of € 3000,- ontvangen. 

Uitvoering
De gemeenten zijn verantwoordelijk voor de uitvoering 
van de TONK. De TONK wordt voor de Kempenge-
meenten Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot en Reusel-De 
Mierden, uitgevoerd door de afdeling Maatschap-
pelijke Dienstverlening te Bladel.

Denkt u voor de TONK in aanmerking te komen? U kan 
vanaf 1 april een aanvraag indienen bij de afdeling 
Maatschappelijke Dienstverlening. 

Wilt u direct een aanvraag indienen dan kan dit online 
via: www.kempengemeenten.nl/tijdelijke-ondersteuning-
van-noodzakelijke-kosten-tonk-aanvragen. 

Heeft u vragen over de TONK dan kunt u contact 
opnemen met afdeling Maatschappelijke 
Dienstverlening: 0497 – 745 544.

Asfaltonderhoud gemeente 
Bladel
Tussen 7 en 25 juni gaat KWS Infra Eindhoven, in 
opdracht van de gemeente Bladel, 
onderhoudswerkzaamheden uitvoeren aan verschillende 
asfaltwegen. Het gaat om de volgende straten:

Hoogeloon
• Meester van Hasseltweg;
• Groenstraat;
• Akkerstraat.

Casteren
• De Biezegoren.

Bladel
• Beverdijcken;
• Bredasebaan/Schouwberg;
• Troprijt;
• Ten Vorsel;
• Rond Deel;
• Bedrijventerrein De Sleutel.

Netersel
• De Lei;
• Schotelven

Om het verkeer in goede banen te leiden, worden er 
tijdens de werkzaamheden omleidingsroutes 
aangegeven of er worden verkeersregelaars ingezet.

Voor meer informatie of vragen over de werkzaamheden 
kunt u contact opnemen met L. Vennix via  
info@bladel.nl of 0497 – 361 636.
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 11 mei 2021 de volgende besluiten 
genomen:

Aanleg padelbanen Bladel
Ingestemd met de tijdelijke omgevingsvergunning voor 
de aanleg van twee padelbanen op sportpark de 
Smagtenbocht, met enkele voorwaarden. Er komt een 
toelichting op alle van belang zijnde aspecten, met 
name licht en geluid. Er wordt een archeologische 
onderzoek uitgevoerd. Elders vindt een verbetering van 
de ruimtelijke kwaliteit plaats. De risico’s op planschade 
komen voor rekening van de gemeente. Er wordt 
overleg met de omwonenden gevoerd. De huidige 
gebruiksovereenkomst met VLTB wordt aangepast.

Subsidieverzoek culturele tentoonstelling
Er wordt € 500,- subsidie toegekend voor de 
tentoonstelling ‘Het pad van de vrouw’.

Beslissing op bezwaarschrift gericht tegen de 
geweigerde omgevingsvergunning voor het 
aanleggen van een tweede inrit te Hoogeloon
Ontvankelijk en ongegrond verklaard.

Inkoop Spoedeisende Sorg (SEZ) jeugd 2022
Ingestemd met het aanbesteden van het product 
Spoedeisende Zorg op de schaal van de jeugdzorgregio 
’21 voor de jeugd’. Ingestemd met de procedure van 
Europese aanbesteding ‘SAS, sociale en andere 
specifieke diensten’. Ingestemd met contractering voor 
de periode van 4 jaar met een optie tot verlenging.

Kwaliteit en onderhoud sportvelden
Conform offerte Kybys ingenieurs & adviseurs wordt er 
opdracht verleend tot: het leveren van een systeem 
voor het objectief beoordelen van de kwaliteit van de 
sportvelden, het opstellen van een nulmeting m.b.t 
huidige kwaliteit sportvelden, het opstellen van een 
meerjarig onderhoudsplan m.b.t. de kwaliteit van de 
sportvelden, het opstellen van de te hanteren uitvraag 
bij het aanbesteden van het sportveldenonderhoud, het 
voorbereiden van een UAVgc-contract en het 
begeleiden van de selectie van geschikte partijen, de 
beoordeling van de aanbiedingen en de gunning van 
de opdracht tot sportveldonderhoud. 

Aanwijzing lokale publieke media-instelling
De gemeenteraad wordt voorgesteld het pbo van 
Stichting Streekomroep De Kempen als representatief 
te beschouwen. Het voorstel wordt voorgelegd aan de 
gemeenteraad. 

Ondertekening Kempisch Preventieakkoord
Portefeuillehouder Davy Jansen wordt gemachtigd het 
Kempisch Preventieakkoord namens de gemeente 
Bladel te ondertekenen. 

Jaarverantwoording kinderopvang Bladel 2020
Vastgesteld. Wordt ingediend bij de Onderwijsinspectie. 
Wordt ter kennisname aangeboden aan de 
gemeenteraad.

De website BlauwGroenBladel wordt opgezet 
vanuit het GRP
De website wordt opgezet voor het mee laten 
participeren van inwoners. Met de website worden 
acties opgezet die het nemen van klimaatadaptieve 
maatregelen door inwoners stimuleert. Bij de lancering 
van de website wordt een pilot regentonnenactie 
opgezet samen met het waterschap. De gemeenteraad 
wordt geïnformeerd.

Afvoer en opslag van inboedels
De uitvoering wordt uitbesteed aan een particulier 
bedrijf.

Bestemmingsplan ‘De Langrijt 4 Hoogeloon’
De raad wordt voorgesteld: om geen exploitatieplan op 
te stellen, om de Nota zienswijze ‘De Langrijt 4 
Hoogeloon’ vast te stellen, om het bestemmingsplan 
gewijzigd vast te stellen en om de provincie Noord-
Brabant te verzoeken om binnen de termijn van 
6 weken na vaststelling over te mogen gaan tot 
bekendmaking van het plan.

Concept programmabegroting 2022 GGD 
Brabant-Zuidoost
De concept-programmabegroting en de ‘Notitie 
Vroeghulp Zuidoost Brabant vanaf 2022’ wordt 
aangeboden aan de raad. De raad wordt voorgesteld 
een zienswijze in te dienen. 

Vanaf 1 januari 2020 geldt de Wet verplichte geestelijke 
gezondheidszorg (Wvggz), waarin de rechten zijn 
vastgelegd van mensen die verplichte geestelijke zorg 
nodig hebben. In dit artikel leest u meer over de werking 
van deze wet in Bladel, omdat burgers dit meldpunt nog 
niet vaak weten te vinden. 

Wat u moet weten
In de gemeente werken organisaties met elkaar samen 
om mensen met psychische problemen passende zorg 
en ondersteuning te bieden. Denk daarbij aan 
begeleiding bij wonen, hulp bij financiën of het 
aanpakken van een verslaving. Toch gaat het soms mis 
en raakt iemand erg in de war, waardoor verplichte zorg 

nodig is. Verplichte zorg kan een opname in een 
zorginstelling zijn, maar ook verplichte begeleiding of 
medicatie thuis. Belangrijk om te weten is dat verplichte 
zorg alléén in uiterste gevallen kan worden ingezet, de 
inzet van verplichte zorg is dan ook erg zeldzaam. Er 
wordt eerst altijd gezocht naar een vrijwillige oplossing.
De Wvggz vervangt overigens de ‘Wet Bijzondere 
Opnamen Psychiatrische Ziekenhuizen’ (Wet bopz). 

Wanneer meldt u iemand aan?
Als u zich zorgen maakt over iemand en denkt dat er 
psychische problemen zijn, dan kunt u hiervan melding 
doen. De gemeente onderzoekt dan of (verplichte) zorg 
nodig is. Verplichte zorg wordt niet zomaar gegeven. Dit 

kan alleen als iemand door een psychische stoornis ernstig 
nadeel veroorzaakt voor zichzelf, voor een ander of voor 
spullen in het algemeen. Of als de kans hierop groot is.

Melden voor de Wvggz
In de Kempen wordt het meldpunt uitgevoerd door de 
afdeling Maatschappelijke Dienstverlening van de GRSK 
(Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 
Kempengemeenten). U kunt bellen naar 0497-745 301 
van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur.  
U kunt niet anoniem bellen maar wel kunt u anoniem 
blijven. Uw naam wordt dan niet bekend bij de persoon 
over wie u belt. Kijk op www.kempengemeenten.nl voor 
meer informatie.

Realisatie van De Groene Long weer een stapje dichterbij
Op 20 mei heeft een overgrote meerderheid van de 
gemeenteraad ingestemd met het ontwerp voor De 
Groene Long. Ook heeft zij het benodigde budget 
vrijgegeven voor de realisatie. Met dit besluit zijn de 
plannen rond en kan de voorbereiding van de realisatie 
van start. 

In 2019 is gestart met de gebiedsontwikkeling van De 
Groene Long. Het is het eerste grote participatieproject 
in de gemeente Bladel. Participatie houdt in dat 
inwoners in het gebied zelf een initiatief mogen 
ontwikkelen. De gemeente neemt hierin niet het 
voortouw, maar faciliteert en ondersteunt. 

De uitnodiging naar inwoners om zelf het gebied mee 
te ontwikkelen heeft veel opgeleverd. Twee jaar na de 
startbijeenkomst zijn de plannen rond en is er een 
Stichting en een klankbordgroep voor omwonenden 
opgericht. Voor de plannen is veel draagvlak. Nu al is 
er veel bezoek op Tuinderij het Groene Goud, die dit 
voorjaar al met een proefjaar is gestart in het gebied. 
Met het besluit van de gemeenteraad van 20 mei is 
vastgelegd hoe het gebied, wat in eigendom is van de 
gemeente, wordt ingericht. Voor de rest van het 
gebied is ook vastgelegd welke ontwikkelingen hier 
mogelijk zijn. Naast de uitbreiding van het dorpspark 
wordt ook de bouw van enkele woningen op 
particuliere grond mogelijk gemaakt. Voordat er 

Meldpunt voor de Wet verplichte geestelijke gezondheidszorg 

gestart kan worden, is een nieuw bestemmingsplan 
nodig. Naar verwachting kan eind dit jaar gestart 
worden met de realisatie van het gebied.

Wilt u als inwoner of organisatie graag betrokken zijn bij 
de ontwikkelingen in het gebied, dan kunt u contact 

opnemen met de secretaris van Stichting De Groene 
Long via lucien.panken@gmail.com.

Als u als inwoner wilt deelnemen aan de 
Klankbordgroep, kunt u contact opnemen via 
klankbordgroepdegroenelong@gmail.com.
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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. Herinrichting kruising Van Dissellaan / Emmastraat Bladel 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.

Melding apv/bijzonder wetten
Hapert
•    Burg. Van Woenseldreef 37, organiseren van een 

MTB wedstrijd (KNWU Landelijke Jeugd Competitie) 
op 3 juli 2021.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•    De Uitgang 25, veranderen van het bedrijf
•    Hulselseweg 17, bouwen van een nieuwe jong-

veestal en emissiearm maken van bestaande stallen

Casteren
•    Zanddries ongenummerd, plaatsen van een tijdelijke 

woonunit

Hapert
•    Handelsweg 13, uitbreiden van een bedrijfspand
•    Smaragdweg ongenummerd, bouwen van een 

bedrijfspand, het aanleggen van een inrit en het 
plaatsen van gevelreclame

Hoogeloon
•    Breestraat 2B, verplaatsen van een bestaande inrit

Netersel
•     De Hoeve 16, plaatsen van een tijdelijke woonunit

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•    Gozelinusbocht 26, uitbreiden van een tuinkamer, 

het plaatsen van een overkapping en het plaatsen 
van twee dakkapellen, datum besluit: 17-05-2021;

•    Gozelinusbocht 64, realiseren van een waterglijbaan 
met pomp, datum besluit: 11-05-2021;

•    Hofdreef 28, afwijken van het bestemmingsplan 
voor het uitbreiden van een woning, datum besluit: 
18-05-2021;

•     Hulselseweg 17, bouwen van een loods en het 
uitbreiden van een rundveestal, datum besluit: 
18-05-2021;

•    Markt 30, vervangen van handelsreclame en het 
wijzigen van de voor- en zijgevel van een 
bedrijfspand, datum besluit: 12-05-2021;

•     Veilig Oord 26, kappen van twee bomen, datum 
besluit: 11-05-2021.

Hapert
•     Castersedijk 3, bouwen van een woning met carport, 

datum besluit: 11-05-2021;
•    De Wijer 21B, bouwen van een woning en 

aanleggen van een inrit, datum besluit: 17-05-2021.

Verleende vergunning apv/
bijzondere wetten

Bladel
•    De Genestetlaan (grasveld naast parkeerplaats), 

plaatsen van een tijdelijke bouw-/puincontainer van 
week 23 t/m 26, datum besluit: 12-05-2021.

Ontwerpbestemmingsplan 
“Kerkstraat 18-24, Hapert”
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
“Kerkstraat 18-24, Hapert” ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het 
ontwikkelen van een appartementencomplex met 18 
appartementen, 300 m² commerciële ruimte en een 
parkeerkelder op het perceel Kerkstraat 18-24 te Hapert. 
Het bestaat uit een toelichting, planregels en 
verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 28 mei 2021 tot en met 8 juli 2021 ter 
inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook 
inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen 
of www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

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

Vertrokken naar onbekende bestemming
De hieronder vermelde persoon woont niet meer op het adres waar hij volgens de Basisregistratie personen staat 
ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel. Het college van 
burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijst van de hieronder vermelde persoon niet meer bij te 
houden. Daardoor staat hij officieel niet meer op het genoemde adres ingeschreven.

GESLACHTSNAAM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS   VERTREK NAAR
van Beers, A.J.R.  Koolbogt 33, 5531 AK Bladel 19-05-2021 Land onbekend
Eugster, M. Fabrieksweg 3 B, 5531 PP Bladel 06-05-2021 Land onbekend
Eugster-de Munnik, M.J.J.  Fabrieksweg 3 B, 5531 PP Bladel 19-05-2021 Land onbekend
Gonçalves de Sá, S.M.  Bleijenhoek 24 A, 5531 BM Bladel 19-05-2021 Land onbekend
Ramos Lima, J.P.  Bleijenhoek 24 A, 5531 BM Bladel 19-05-2021 Land onbekend
Ronken, A. Koolbogt 33, 5531 AK Bladel 19-05-2021 Land onbekend
Ronken, R.M.W.H. Koolbogt 33, 5531 AK Bladel 19-05-2021 Land onbekend
Ronken, R.W.B.M.J.C.V. Koolbogt 33, 5531 AK Bladel 19-05-2021 Land onbekend
Szchindler, P. Egyptischedijk 12, 5531 NE Bladel 19-05-2021 Land onbekend
Szemis, M.A. Handelsweg 3 A, 5527 AL Hapert 19-05-2021 Land onbekend
Zhang, R.  Varkensmarkt 12, 5531 BT Bladel 19-05-2021 Land onbekend
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - De gemeente Bladel kent 
sinds februari een nieuwe Veiligheids-
coördinator: Daisy van Dordrecht. Ze 
neemt het stokje over van Joris Kox. 
Daisy is verantwoordelijk voor het beleid 
omtrent rampen- en crisisbeheersing, is 
hoofd BHV en coördinator Buurtpreven-
tie. Vooral in die laatste hoedanigheid 
zullen de burgers haar het meest zien.

Veiligheid doe je samen
Een veelzijdige functie waar Daisy zin in 
heeft. “Ik werkte na mijn studie Integrale 
Veiligheidskunde voor de gemeente Zun-
dert in een vergelijkbare functie als ik nu 
heb. Een super leuke uitdaging maar ik 
werkte liever iets dichterbij mijn woon-
plaats Oirschot. Met heel veel zin ga ik 
deze functie invullen en ik hoop een funda-
menteel stukje aan de veiligheid en open-
bare orde toe te kunnen voegen. Waaraan 
ik meteen toe wil voegen dat veiligheid iets 
is van álle inwoners samen.” 

Netwerk
Het belangrijkste deel van het werk van 
Daisy zal uit het coördineren van Buurtpre-
ventie bestaan. “Ik weet uit de overdracht 
dat Bladel de eerste gemeente was die een 
dekkend Buurtpreventienetwerk had. Dat is 
echt iets om trots op te zijn want het geeft 
aan dat de inwoners veiligheid belangrijk 
vinden. We zien het in de Buurtpreventie-
teams, daar zitten enthousiaste mensen 
die zich graag inzetten voor de leefbaarheid 

van de wijken. In 1994 ontstond het eerste 
idee al in Hoogeloon, dat later uitgebreid 
is en ervoor zorgde dat in 2013 heel Bla-
del gedekt was. En nog steeds is want nog 
steeds zijn alle wijken van de gemeente 
vertegenwoordigd en dat is best bijzonder. 
Door corona kunnen fysieke afspraken met 
coördinatoren en teams helaas niet door-
gaan, maar online staan al veel afspraken 
gepland. Het is even niet anders en ik ben 
ervan overtuigd dat we elkaar toch weten 
te vinden.”

Oren en ogen van de wijk
De inwoners van een stad of dorp worden 
wel de ogen en oren van de wijk genoemd. 
“Dat klopt wat mij betreft precies”, vindt 
Daisy. “De politie kan niet overal tegelijk 
zijn en daarom zijn zij blij met signalen die 
ze vanuit de inwoners krijgen. Verdachte 
situaties vallen nu eenmaal meer op als je 
er regelmatig mee geconfronteerd wordt. 
Vooral in het geval van ondermijnende cri-
minaliteit zijn we heel blij met de hulp van 
de inwoners. Hen valt op dat een busje da-
gelijks drie keer op vaste tijden een verla-
ten schuur bezoekt. Een politiebus die toe-
vallig een keer langs rijdt, ziet dat niet maar 
kan wel actie ondernemen als de melding 
van omwonenden komt. We zien de sa-
menwerking tussen politie en inwoners te-
rug in de cijfers; er worden meer drugslabs 
opgerold dankzij tips van omwonenden.”

Daling aantal woninginbraken
Uit cijfers is ook gebleken dat het aantal 
inbraken in de gemeente met 38% ge-

daald is in 2020. “Op zich niet vreemd als 
je bedenkt dat heel veel mensen in dat 
jaar thuisgewerkt hebben. We zien wel een 
verschuiving naar bijvoorbeeld inbraken in 
schuurtjes, die overdag vaak niet afgeslo-
ten zijn en het stelen van auto-onderdelen. 
Via Buurtpreventie attenderen we inwoners 
op dit fenomeen in de hoop dat we in 2021 
ook die cijfers naar beneden kunnen krij-
gen.” 

Melden
Er zijn manieren om politie te helpen. 
Daisy: “Wij zeggen vaak: ‘als je een on-
derbuikgevoel hebt, meld het dan ergens, 
vaak klopt dat gevoel’. Als je als wijkbewo-
ner afwijkend gedrag constateert, kan het 
zomaar zijn dat er iets meer aan de hand 
is. Noteer het signalement, maak eventu-
eel een foto van een voertuig en deel die 
met de politie, niet op internet want het 
zou zomaar kunnen zijn dat er niks aan de 
hand is. Je mag altijd het 0900-8844 num-
mer van de politie bellen in het geval van 
een verdachte situatie. Bij spoed bel je ui-
teraard altijd 112. Meldingen kunnen ook 
altijd via mij of de coördinator of contact-
persoon van het Buurtpreventieteam in je 
wijk. Wil je zelf buiten schot blijven Meld 

Misdaad dan Anoniem via nummer: 0800-
7000. Zaken die de leefbaarheid in de wijk 
betreff en, kunnen doorgegeven worden via 
de website of app ‘Verbeterdebuurt’. Die is 
geschakeld met onze handhavers en ge-
meentediensten en worden altijd erg snel 
opgepakt.”

Buurtwhatsappgroep
Op dit moment kan het voor wijkbewoners 
voelen alsof Buurtpreventie niet heel ac-
tief is. “Acties als inbraakpreventie en de 
wijkschouw gaan niet door vanwege de 
coronamaatregelen maar de contactperso-
nen zijn gewoon bereikbaar en altijd heel 
betrokken bij het leven in de wijk”, aldus 
Daisy. Wil je weten bij wie je een melding 
kunt doen, ga dan naar de website www.
bladel.nl, klik op ‘Inwoners’ en Veiligheid’ 
en vind alle informatie van jouw wijk. Op 
de website is ook informatie te vinden 
over Buurtbemiddeling, een taak die niet 
onder de verantwoordelijkheid van Daisy 
valt maar waar ze in geval van confl icten 
tussen buren wel naar door kan verwijzen. 
Word lid van de Buurtwhatsappgroep in je 
wijk om verdachte situaties, nadat deze bij 
de politie gemeld zijn, snel met buren te 
communiceren.

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

Inwoners zijn oren en ogen van de wijk
Daisy van Dordrecht aangesteld als nieuwe Veiligheidscoördinator gemeente Bladel

De inwoners van een stad of dorp worden wel de ogen en oren van de wijk genoemd. 
“Dat klopt wat mij betreft precies”, vindt Daisy. “De politie kan niet overal tegelijk zijn 
en daarom zijn zij blij met signalen die ze vanuit de inwoners krijgen. Verdachte situa-
ties vallen nu eenmaal meer op als je er regelmatig mee geconfronteerd wordt.”

  WIST
     JE 
DAT...?

... er een kat betrapt 
werd in Rusland die 
mobiele telefoons en 
opladers over een 

gevangenismuur smokkelde? 

De apparaten werden op de 
rug van de kat gebonden, 
waarna het dier over de 
muur gestuurd werd.

Gooi- en Eemlander - 1935

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

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

Wij maken geen gebruik meer van de koopavond op vrijdag. Hiervoor in de 
plaats kunt u op elke dag een afspraak maken. Dat kan dan ook in de avond.

GROOT ASSORTIMENT GROOT ASSORTIMENT 
FIETSTASSENFIETSTASSEN

Kerkstraat 14 • Hapert
 T 0497 - 381335

Kerkstraat 30 • Reusel
 T 0497 - 641367

Op zoek naar een kwalitatieve fietstas? 
Onze fietstassen zijn van de beste merken, 
zoals van Ortlieb, Newlooxs, Fastrider, 
Agu en Basil. 

De fietstassen zijn ideaal voor 
boodschappen, woon-werk verkeer, 
fietsplezier en tijdens de (fiets)vakantie.

www.hermans-tweewielers.nl

• Ortlieb • Newlooxs • Fastrider • Agu • Basil •

LOKAAL

Goede besluiten door 
de gemeenteraad Bladel
Het CDA Bladel is trots op de mooie raadsbesluiten in de vergadering van donder-
dag 20 mei 2021. Drie raadsbesluiten lichten we hier graag even toe.

Met het raadsbesluit over De Groene Long wordt een prachtig groen gebied aan de rand 
van Bladel toegevoegd. Een gebied dat vrij toegankelijk is en waar veel inwoners heerlijk  
kunnen wandelen, actief bezig kunnen zijn en kunnen ontspannen. Met een goede  
samenwerking realiseren initiatiefnemers en vrijwilligers hier een bijzonder project.

 De gemeentelijke milieustraat wordt vervangen door een grondstoffencentrum voor de 
drie gemeentes Bladel, Eersel, Reusel. Verder onderzoek moet uitwijzen of het Kempisch 
Bedrijvenpark (KBP) in Hapert hiervoor de beste locatie is. 

 Leerlingen in het basisonderwijs die aangewezen zijn op speciaal basisonderwijs en  
gebruik maken van het leerlingenvervoer worden weer thuis opgehaald i.p.v. bij centrale 
opstapplaatsen en de wachttijd voor ophalen na schooltijd wordt verkort tot 1 uur. In een 
motie, die unaniem werd aangenomen, wordt het college opgeroepen om ouders en leer-
lingen die gebruik maken van het leerlingenvervoer te betrekken bij de volgende evaluatie.

In de gemeenteraadsvergadering van 20 mei jl. zijn nog meer belangrijke raadsbesluiten 
genomen. Wilt u meedenken en meebeslissen over belangrijke zaken in uw eigen woon-
omgeving? Neem dan contact op met CDA Bladel info@cdabladel.nl

Fractie CDA Bladel

www.cdabladel.nl

KEMPEN - De Bibliotheek heeft een 
groeiend aanbod online activiteiten voor 
jong en oud. Je kan vanuit huis deelne-
men aan verschillende online lezingen en 
jeugdactiviteiten. Laat je inspireren, ver-
diep je in HSP en thuiswerken, ga crea-
tief aan de slag of sluit met je kindje aan 
bij een mooi voorleesverhaal. Reserveren 
kan eenvoudig via de agenda op www.bi-
bliotheekdekempen.nl. Hier vind je ook 
meer informatie over alle activiteiten.

Het hoogsensitieve brein
Het brein van hoogsensitieve personen 
(HSP) werkt anders dan van personen zon-
der hoogsensitiviteit. Op maandag 31 mei 
om 19.30 uur geeft Esther Bergsma, auteur 
van o.a. ‘Het Hoogsensitieve Brein’, in een 
online lezing inzicht in de unieke werking 
van de hersenen van HSP en tot welke pro-
blemen, maar vooral ook talenten dat leidt. 
Na afloop is er gelegenheid tot het stellen 
van vragen. 

Online verhaaltje voor het slapen gaan
Op dinsdag 1 juni om 18.30 uur kun je gra-

tis aansluiten bij een online voorleesverhaal 
voor het slapengaan. Ga mee op avontuur 
met Kleine Muis. Deelname is gratis.

Pieterpad-tocht
Kijken en doen wat wél kan. Dat motto 
deed Jolanda Verdegaal besluiten om de 
laatste maand van haar 50e levensjaar het 
Pieterpad te lopen voor het goede doel.  
Ze vertelt er alles over tijdens deze online  
inspiratiesessie, aangevuld met mooie 
beelden van deze bekendste en langste 
wandelroute van Nederland. De lezing is 
op woensdag 2 juni om 20.00 uur. Deel- 
name is gratis.

Lezing: nek- en schouderklachten 
door thuiswerken
In deze coronatijden werken steeds meer 
mensen thuis. Hierdoor kunnen er klachten 
ontstaan in onder andere nek, schouders 
en armen. Deze lezing gaat in op alle facto-
ren die van invloed zijn op het ontstaan van 
deze klachten. Aan het einde van de lezing 
weet je hoe je je thuiswerkplek het best kunt 
inrichten, wat de beste houding is en hoe je 
stress bij thuiswerken kunt verminderen. De 
lezing wordt gegeven door fysio-manueel 
therapeute Ilja Geraedts, op donderdag 3 
juni om 20.00 uur. Deelname is gratis.

Ontdek creatief schrijven
Lezen is leuk. Maar zelf een verhaal creëren 
is minstens zo leuk. In deze online work-
shop maak je kennis met creatief schrijven. 
We behandelen kort verschillende facetten 
van het schrijven, zoals personages, set-
ting, dialoog en beeldend schrijven. Aan 
de hand daarvan maken we samen leuke, 
afwisselende en uitdagende opdrachten. 
Deze editie op vrijdag 4 juni om 20.00 uur 
staat in het thema van de Boekenweek: 
‘Tweestrijd’. Deelname is gratis.

5 online activiteiten van de Bibliotheek
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Turkije
Vr. 11 juni - 21:00

Italië
Rome

Wales
Za. 12 juni - 15:00

Zwitserland
Bakoe

Turkije
Wo. 16 juni - 18:00

Wales
Bakoe

Italië
Wo. 16 juni - 21:00

Zwitserland
Rome

Italië
Zo. 20 juni - 18:00

Wales
Rome

Zwitserland
Zo. 20 juni - 18:00

Turkije
Bakoe

GROEP A

Denemarken
Za. 12 juni - 18:00

Finland
Kopenhagen

België
Za. 12 juni - 21:00

Rusland
St. Petersburg

Finland
Wo. 16 juni - 15:00

Rusland
St. Petersburg

Denemarken
Do. 17 juni - 18:00

België
Kopenhagen

Rusland
Ma. 21 juni - 21:00

Denemarken
Kopenhagen

Finland
Ma. 21 juni - 21:00

België
St. Petersburg

GROEP B

Oostenrijk
Zo. 13 juni - 18:00

Noord-Macedonië
Boekarest

Nederland
Zo. 13 juni - 21:00

Oekraïne
Amsterdam

Oekraïne
Do. 17 juni - 15:00

Noord-Macedonië
Boekarest

Nederland
Do. 17 juni - 21:00

Oostenrijk
Amsterdam

Noord-Macedonië
Ma. 21 juni - 18:00

Nederland
Amsterdam

Oekraïne
Ma. 21 juni - 18:00

Oostenrijk
Boekarest

GROEP C

Engeland
Zo. 13 juni - 15:00

Kroatië
Londen

Schotland
Ma. 14 juni - 15:00

Tsjechië
Glasgow

Kroatië
Vr. 18 juni - 18:00

Tsjechië
Glasgow

Engeland
Vr. 18 juni - 21:00

Schotland
Londen

Kroatië
Di. 22 juni - 21:00

Schotland
Glasgow

Tsjechië
Di. 22 juni - 21:00

Engeland
Londen

GROEP D

Polen
Ma. 14 juni - 18:00

Slowakije

Spanje
Ma. 14 juni - 21:00

Zweden
Sevilla

Zweden
Vr. 18 juni - 15:00

Slowakije

Spanje
Za. 19 juni - 21:00

Polen
Sevilla

Zweden
Wo. 23 juni - 18:00

Polen

Slowakije
Wo. 23 juni - 18:00

Spanje
Sevilla

GROEP E

Hongarije
Di. 15 juni - 18:00

Portugal
Boedapest

Frankrijk
Di. 15 juni - 21:00

Duitsland
München

Hongarije
Za. 19 juni - 15:00

Frankrijk
Boedapest

Portugal
Za. 19 juni - 18:00

Duitsland
München

Portugal
Wo. 23 juni - 21:00

Frankrijk
Boedapest

Duitsland
Wo. 23 juni - 21:00

Hongarije
München

GROEP F

Achtste Finale 1

Tweede BTweede A

Za. 26 juni - 18:00 Amsterdam

Achtste Finale 2

Tweede CEerste A

Za. 26 juni - 21:00 Londen

Achtste Finale 3

Derde D/E/FEerste C

Zo. 27 juni - 18:00 Boedapest

Achtste Finale 4

Derde A/D/E/FEerste B

Zo. 27 juni - 21:00 Sevilla

Achtste Finale 5

Tweede ETweede D

Ma. 28 juni - 18:00 Kopenhagen

Achtste Finale 6

Derde A/B/CEerste F

Ma. 28 juni - 21:00 Boekarest

Achtste Finale 7

Tweede FEerste D

Di. 29 juni - 18:00

Winnaar AF 5Winnaar AF 6

Vr. 2 juli - 18:00 Sint-Petersburg

Winnaar AF 2Winnaar AF 4

Vr. 2 juli - 21:00 München

Halve Finale 1

Winnaar KF1Winnaar KF2

Di. 6 juli - 21:00 Londen

FINALE EK 2021

Winnaar AF 1Winnaar AF 3

Za. 3 juli - 18:00

BakoeWinnaar AF 7Winnaar AF 8

Za. 3 juli - 21:00

Rome

Halve Finale 2

Winnaar KF4

Wo. 7 juli - 21:00

Londen

FINALE EK 2021

Winnaar HF2Winnaar HF1

Zondag 11 juli - 21:00      -     Londen

Achtste Finale 8

Derde A/B/C/DEerste E

Di. 29 juni - 21:00 Glasgow

Londen

Winnaar KF3

Bakoe

Rome

Londen

St. Petersburg

St. Petersburg

St. Petersburg

WEDSTRIJDSCHEMA          EK 2021

Sniederslaan 63-65
Bladel

www.bito.nl

Dé E-bikespecialist van de Kempen! 

www.debbqspecialist.nl

Heerlijk genieten tijdens het EK voetbal

H y p o t h e k e n e n V e r z e k e r in g e n

&

Van deWijdevenLamers

25 jaar

Particulier - Zakelijk
Hypotheken • Verzekeringen 

Sparen • Lenen 
Krediet • Pensioen DESIGNERSDESIGNERS

bijzonder betaalbaar

www.pc55-ekpool.nlwww.pc55-ekpool.nl
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Turkije
Vr. 11 juni - 21:00

Italië
Rome

Wales
Za. 12 juni - 15:00

Zwitserland
Bakoe

Turkije
Wo. 16 juni - 18:00

Wales
Bakoe

Italië
Wo. 16 juni - 21:00

Zwitserland
Rome

Italië
Zo. 20 juni - 18:00

Wales
Rome

Zwitserland
Zo. 20 juni - 18:00

Turkije
Bakoe

GROEP A

Denemarken
Za. 12 juni - 18:00

Finland
Kopenhagen

België
Za. 12 juni - 21:00

Rusland
St. Petersburg

Finland
Wo. 16 juni - 15:00

Rusland
St. Petersburg

Denemarken
Do. 17 juni - 18:00

België
Kopenhagen

Rusland
Ma. 21 juni - 21:00

Denemarken
Kopenhagen

Finland
Ma. 21 juni - 21:00

België
St. Petersburg

GROEP B

Oostenrijk
Zo. 13 juni - 18:00

Noord-Macedonië
Boekarest

Nederland
Zo. 13 juni - 21:00

Oekraïne
Amsterdam

Oekraïne
Do. 17 juni - 15:00

Noord-Macedonië
Boekarest

Nederland
Do. 17 juni - 21:00

Oostenrijk
Amsterdam

Noord-Macedonië
Ma. 21 juni - 18:00

Nederland
Amsterdam

Oekraïne
Ma. 21 juni - 18:00

Oostenrijk
Boekarest

GROEP C

Engeland
Zo. 13 juni - 15:00

Kroatië
Londen

Schotland
Ma. 14 juni - 15:00

Tsjechië
Glasgow

Kroatië
Vr. 18 juni - 18:00

Tsjechië
Glasgow

Engeland
Vr. 18 juni - 21:00

Schotland
Londen

Kroatië
Di. 22 juni - 21:00

Schotland
Glasgow

Tsjechië
Di. 22 juni - 21:00

Engeland
Londen

GROEP D

Polen
Ma. 14 juni - 18:00

Slowakije

Spanje
Ma. 14 juni - 21:00

Zweden
Sevilla

Zweden
Vr. 18 juni - 15:00

Slowakije

Spanje
Za. 19 juni - 21:00

Polen
Sevilla

Zweden
Wo. 23 juni - 18:00

Polen

Slowakije
Wo. 23 juni - 18:00

Spanje
Sevilla

GROEP E

Hongarije
Di. 15 juni - 18:00

Portugal
Boedapest

Frankrijk
Di. 15 juni - 21:00

Duitsland
München

Hongarije
Za. 19 juni - 15:00

Frankrijk
Boedapest

Portugal
Za. 19 juni - 18:00

Duitsland
München

Portugal
Wo. 23 juni - 21:00

Frankrijk
Boedapest

Duitsland
Wo. 23 juni - 21:00

Hongarije
München

GROEP F

Achtste Finale 1

Tweede BTweede A

Za. 26 juni - 18:00 Amsterdam

Achtste Finale 2

Tweede CEerste A

Za. 26 juni - 21:00 Londen

Achtste Finale 3

Derde D/E/FEerste C

Zo. 27 juni - 18:00 Boedapest

Achtste Finale 4

Derde A/D/E/FEerste B

Zo. 27 juni - 21:00 Sevilla

Achtste Finale 5

Tweede ETweede D

Ma. 28 juni - 18:00 Kopenhagen

Achtste Finale 6

Derde A/B/CEerste F

Ma. 28 juni - 21:00 Boekarest

Achtste Finale 7

Tweede FEerste D

Di. 29 juni - 18:00

Winnaar AF 5Winnaar AF 6

Vr. 2 juli - 18:00 Sint-Petersburg

Winnaar AF 2Winnaar AF 4

Vr. 2 juli - 21:00 München

Halve Finale 1

Winnaar KF1Winnaar KF2

Di. 6 juli - 21:00 Londen

FINALE EK 2021

Winnaar AF 1Winnaar AF 3

Za. 3 juli - 18:00

BakoeWinnaar AF 7Winnaar AF 8

Za. 3 juli - 21:00

Rome

Halve Finale 2

Winnaar KF4

Wo. 7 juli - 21:00

Londen

FINALE EK 2021

Winnaar HF2Winnaar HF1

Zondag 11 juli - 21:00      -     Londen

Achtste Finale 8

Derde A/B/C/DEerste E

Di. 29 juni - 21:00 Glasgow

Londen

Winnaar KF3

Bakoe

Rome

Londen

St. Petersburg

St. Petersburg

St. Petersburg

WEDSTRIJDSCHEMA          EK 2021

Sniederslaan 63-65
Bladel

www.bito.nl

Dé E-bikespecialist van de Kempen! 

www.debbqspecialist.nl

Heerlijk genieten tijdens het EK voetbal

H y p o t h e k e n e n V e r z e k e r in g e n

&

Van deWijdevenLamers

25 jaar

Particulier - Zakelijk
Hypotheken • Verzekeringen 

Sparen • Lenen 
Krediet • Pensioen DESIGNERSDESIGNERS

bijzonder betaalbaar

www.pc55-ekpool.nlwww.pc55-ekpool.nl
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DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

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

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

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

IN DE KEMPEN

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 ten-
nisabonnement 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

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

HAPERT-REUSEL - Na ruim 38 jaar 
maakt Roslo Radio haar comeback in 
de Kempen. Streekomroep de Kempen, 
waaronder onder meer ook KempenFM 
en KempenTV vallen, start per 1 juni met 
een nieuw online themakanaal, dat de 
naam draagt van de voormalige pira-
tenzender die zijn thuisbasis destijds in 
Reusel had.

Het idee om met een extra themakanaal te 
beginnen komt van KempenFM program-
maleider Ron Fitters en presentator Ties van 
der Stas. Beiden hebben de periode Roslo 
destijds nog bewust meegemaakt als DJ 
en kwamen begin dit jaar met het plan om 
het themakanaal op te gaan zetten onder 
de vlag van de Streekomroep. Ron Fitters: 
“We merkten de afgelopen jaren dat we met 
KempenFM aan de bovenkant luisteraars 
kwijtraakten omdat we, zoals elke zender, 
mee moeten schuiven met onze doelgroep. 
De oudere luisteraars lieten wel eens mer-
ken dat ze de muziek op KempenFM niet 
altijd meer even goed konden waarderen. 
Maar je kunt het nu eenmaal niet iedereen 
naar de zin maken en je moet, ook als lokale 
omroep, wel bepaalde keuzes maken. Toch 
zat het ons niet lekker dat we deze iets ou-
dere doelgroep niet meer konden bedienen 
met een fijn muziekformat en de regionale 
informatie die ook op KempenFM te horen 
is. En zodoende kwamen we met het idee 
van een extra themakanaal.”

Het bestuur van de Streekomroep was ei-
genlijk direct enthousiast en daarmee kon-
den de voorbereidingen beginnen. Zo werd 
er contact gezocht met DJ’s uit het Roslo- 
tijdperk, waarvan we wisten dat ze nog al-
tijd op een of andere manier actief waren 
als DJ. Ties van der Stas: “Na één belrond-
je hadden we de toezegging van o.a. Wilky 
Way, Tony Macrony, Ruud van de Mierden 
en Jan Vermeer dat ze allemaal héél graag 
mee wilden werken aan het nieuwe initia-
tief. Ook werd een van de initiatiefnemers/
eigenaren van destijds, Wiet van Kaetho-
ven uit Reusel, benaderd om oude foto’s, 
geluidsfragmenten en krantenartikelen van 
destijds beschikbaar te stellen. En ook 
Wiet hoefde geen seconde na te denken 
om zijn medewerking toe te zeggen.”

Roslo Radio gaat zich als themakanaal 
richten op de doelgroep 55+ en hoopt 
daarmee de mensen te bereiken die wel-
licht in de afgelopen 15 jaar zijn afgehaakt 
bij de hoofdzender KempenFM, vanwege  
de veranderingen in het muziekformat. 
Doordeweek draait Roslo nonstop-muziek, 
aangevuld met (lokaal) nieuws, regioberich-
ten van verenigingen en een activiteitenka-
lender van organisaties. Tijdens Roslo’s 
Gouden Weekend op zaterdag en zondag 
zijn de ‘ouwe’ knullen van destijds weer te 
horen. Alle informatie, alsook de program-
mering, zijn terug te vinden op de website 
www.rosloradio.nl. Je kunt ons beluisteren 
via de website, de radio-apps en binnen-
kort ook via diverse radio verzamel-apps. 
De android-app van Roslo staat inmiddels 
online en binnenkort zal ook de iOS-app 
online komen. Daarnaast staat op de web-
site van KempenFM ook een luisterlinkje. 
Momenteel draaien er al volop testuitzen-
dingen, maar op dinsdag 1 juni om 07.00 
uur ’s morgens gaat het themakanaal offici-
eel van start. Met om 12.00 uur die dag een 
speciaal uur waarin o.a. een interview met 
Wiet van Kaethoven en geluidsfragmenten 
van het oude Roslo worden uitgezonden.

Wilt u meer weten of anderszins contact 
met Roslo Radio, dan kunt u mailen naar 
info@rosloradio.nl Check ook onze face-
bookpagina: Roslo Radio.

Roslo Radio maakt 
na 38 jaar comeback
Met de DJ’s van toen, o.a. Wilky Way, Tony Macrony, 
Ruud van de Mierden en Jan Vermeer 
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De muziek van je leven, en de hits van gisteren

..NNLL

  WIST
     JE 
DAT...?

... er ooit een 
medewerker van Coca Cola 

is geweest die aan 
Pepsi Coca Cola-geheimen 

wilde verkopen? 
Pepsi reageerde door 

Coca Cola op de hoogte te 
stellen. Waarschijnlijk 
heeft de betreffende 

werknemer kunnen fluiten 
naar de titel 

‘Werknemer van het jaar’...
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We zijn weer terug in de Kempen!!!

Int. Transportbedrijf van der Heijden BV
Van der Heijden Logistiek Bladel BV
Diamantweg 64 – Hapert

www.vdhtransport.eu 

Na een verblijf van bijna een jaar in Eindhoven, 
hebben wij op 22 mei ons nieuwe kantoor aan 

de Diamantweg 64 in Hapert mogen betrekken. 
 

We zijn blij weer  
terug te zijn en  

ontzettend dankbaar  
voor alle steun die wij het 

afgelopen jaar hebben 
mogen ontvangen.
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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 3, BOOK 1

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

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

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

5 6
8 9 7

3 1
9 5 4

2 4
6 2 7 3 6 8

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

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

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

2 8 7

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 21

"Love isn't som
ething you find. Love is som

ething that finds you."
-- Loretta Young

7 4 2
4

3 1 9
9 4 1

8 5 9 2
5 9 6
1 3 5

2
4 9 7

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 21

"H
eaven lent you a soul, Earth w

ill lend a grave."
-- C

hristian N
estell Bovee

3 8 9
9 1 5

6 9 2
3 4 5 2 7

2 9
7 5 9 6 1
6 4 3

1 5 8
7 6 9

PUZZELEN

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

© www.puzzelpro.nl

F O O I E N E K K I H C S K G
T E G N I M I U R T N O E T B
S D A L B P E O R M O I E J G
E L G N U J R A U L Z M A E T
N C O R P S F T N U P S U L P
G I A O L O K I M E J Z S F A
E N T D I N Z R X E E R N O V
L E O V E G E H C N A V E R O
T G A T T T V L P S T O R M O
R E B U S C E E I L A S E E R
E N R I W M N V L U R E L E H
O E U A M N A U E S H I I L O
N L P E I T A N J E E C T L E
K E T N E R L K E D L N S A D
N L G E I N D R E D A C T I E

ABRUPT
ADJUNCT

ALLEE
CADET
CORPS

EINDREDACTIE
FOOIEN

FORMEEL
GEUZENPENNING

HELER
JASJE

JUNGLE
KNOERT
LEGNEST

LEMMET
LUISTERMUZIEK

NAALD
NATIE
NEGEN

OMROEPBLAD
ONTRUIMING

PLUSPUNT
REBUS
RENTE

REVANCHEGEVOEL
SALIE

SCHIKKEN
SCHUILEN

STEIL
STILEREN
STORM
TEAM

TEMPEX
TEVEEL
TOPJE
TRAFO
TUREN
VELSEN

VOORHOEDE
WAPEN
ZEVEN

ZINLOOS

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

 Oplossingswoord© www.puzzelpro.nl

F O O I E N E K K I H C S K G
T E G N I M I U R T N O E T B
S D A L B P E O R M O I E J G
E L G N U J R A U L Z M A E T
N C O R P S F T N U P S U L P
G I A O L O K I M E J Z S F A
E N T D I N Z R X E E R N O V
L E O V E G E H C N A V E R O
T G A T T T V L P S T O R M O
R E B U S C E E I L A S E E R
E N R I W M N V L U R E L E H
O E U A M N A U E S H I I L O
N L P E I T A N J E E C T L E
K E T N E R L K E D L N S A D
N L G E I N D R E D A C T I E

De winnaar van vorige week is: 

Theo Panken uit Bladel

met de oplossing: 
‘smikkelen en smullen’

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

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

Thema: Lekkernijen • Oplossing: SMIKKELEN EN SMULLEN • Antwoorden: A: Suikerspin   B: Smaakmaker  C: Drie in de pan  D: 
Dat smaakt naar meer  E: Een zak chips  F: Dropveter  G: Heerlijk  H: Een ouwe taart  I: Dropzone  J: De druiven zijn zuur  K: Bil-
lenkoek  L: Een ouwe snoeper  M: Slagroomgebak  N: Kauwgumbal  O: Kapsalon  P: Droplul   Q: Jeneverbes  R: Dame blanche

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl
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�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN
Slagerij & Poelier!gggggggggg jj

Varkens
oesters

Kippen
dijenvlees

Gebraden
kippenboutenkippenbouten

Spek
vinken

Runder
tartaartjes

SpekSpekSpekSpekSpekSpekSpekSpekSpekSpekSpek
500 gram € 6,99

GebradenGebradenGebradenGebradenGebradenGebradenGebradenGebradenGebradenGebraden
500 gram € 4,49

kippenboutenkippenboutenkippenboutenkippenboutenkippenboutenkippenboutenkippenboutenkippenboutenkippenboutenkippenboutenkippenboutenkippenbouten
Per stuk€ 1,49

RunderRunderRunderRunderRunderRunder
100 gram € 1,69

Boeren met worst

Gebraden procureur

100 gram € 1,35
Boeren met worst

Gebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureur

Boeren met worst
100 gram € 1,25

Gebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureurGebraden procureur

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 31 MEI 25  T/M ZATERDAG 5 JUNI

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

                                                      

Runder
schnitzels

VERS GEM�KTE H�RLIJK ZOET 

H�rlijk zoet van 
sm�k. Le�er in 

�n fruitsalade, of 
met ham 

omwi�eld als het 
bekende hapje!

H�rlijke verse
 “gezonde” pi�a’s 

met �n bodem 
gem�kt van 
bloemk�l.

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

dijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvleesdijenvlees
500 gram500 gram € 4,49
Naturel/Gemarineerd

100 gram100 gram € 1,69€ 1,69€ 1,69€ 1,69

schnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzels
Naturel/Gemarineerd

oestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoestersoesters
500 gram500 gram500 gram500 gram500 gram € 6,99€ 6,99€ 6,99€ 6,99€ 6,99€ 6,99

Naturel/Gemarineerd

kippenboutenvinkenvinkenvinkenvinkenvinkenvinkenvinkenvinken kippenbouten
4+1

GRATIS

tartaartjestartaartjestartaartjestartaartjestartaartjestartaartjes
4+1

GRATIS Licht gezout, gerijpt 
en ger�kt boven 

eiken/beukenhouten 
kru£en w�r�n 

jeneverbe¤en 
worden toegevoegd.

RAUWE ARDE§ERRAUWE ARDE§ER
ham!

H�RLIJK ZOET 
galia meloen!VERS GEM�KTE H�RLIJK ZOET 

pi�a!

W�KW�KW�KW�KW�KW�KW�KW�KW�KW�KTO¨ER!

COMBIN�R!

NU EXTRA V«RDELIG!

�NBIEDINGEN
Slagerij & Poelier!

Varkens
oesters

Kippen
dijenvlees

Gebraden
kippenbouten

Spek
vinken

Runder
tartaartjes

500 gram € 6,99 500 gram € 4,49

Per stuk€ 1,49

100 gram € 1,69

Boeren met worst

Gebraden procureur

100 gram € 1,35

100 gram € 1,25

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 31 MEI 25  T/M ZATERDAG 5 JUNI

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

                                                      

Runder
schnitzels

VERS GEM�KTE H�RLIJK ZOET 

H�rlijk zoet van 
sm�k. Le�er in 

�n fruitsalade, of 
met ham 

omwi�eld als het 
bekende hapje!

H�rlijke verse
 “gezonde” pi�a’s 

met �n bodem 
gem�kt van 
bloemk�l.

Naturel/GemarineerdNaturel/Gemarineerd Naturel/Gemarineerd

4+1
GRATIS

4+1
GRATIS Licht gezout, gerijpt 

en ger�kt boven 
eiken/beukenhouten 

kru£en w�r�n 
jeneverbe¤en 

worden toegevoegd.

RAUWE ARDE§ER
ham!

galia meloen!pi�a!

W�KTO¨ER!

COMBIN�R!

NU EXTRA V«RDELIG!
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SLAAPCOMFORT
C O M P L E E T  S L A P E N

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
VOUWGORDIJNEN

Warm en sfeervol                                   

Gratis gemeten 
en geplaatst

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

GRATIS zonnebril op sterkte bij 
aankoop van een nieuwe bril*

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

ACTIE
Op vrijdag 4 juni wordt 
‘Dappere Magnolia’s’ 

uitgezonden op KempenTV. 

De hele dag door zal het toneelstuk 
dat opgevoerd werd in 2015 te zien zijn. 

De regie was in handen van Rita Scheelen

BLADEL - Vanaf 6 
juni kun je elke zon-
dagmorgen met je 
hond komen rennen 
door het Bladelse 
bos. No-Limits begint 
dan met een cani-
cross-trainingsgroep 

onder leiding van ervaren trainers.

Bij No-Limits liepen zaterdag 7 maart 2020 
al acht honden met hun baasje de eerste 
kilometers. Een week later ging Nederland 
op slot vanwege het coronavirus. Nu zijn 
we bijna vijftien maanden verder en laten 
de regels het weer toe om in een groep bui-
ten te trainen.

Canicross is een leuke sport waar mens en 
dier lol aan kunnen beleven. Enige loop-
ervaring is daarvoor wel gewenst. Ook 
krijg je informatie over de uitrusting, zoals 

een goede heupgordel. No-Limits heeft 
met de ervaren canicrossloper Bart Hex-
spoor een uitstekende instructeur in de 
club, die elke belangstellende loper de 
goede informatie kan verstrekken. Net 
als bij de andere groepen van No-Limits 
wordt het tempo en de afstand aangepast 
aan het niveau van de deelnemers. Steeds 
wordt een route uitgezet over de onver-
harde bospaden in de omgeving van De 
Tipmast. Lopers worden na een proefperi-
ode lid van No-Limits.

Trainingen zijn elke zondagmorgen van 
09.30 tot 11.00 uur vanaf Hotel-restaurant 
De Tipmast in Bladel. De eerste training is 
op zondag 6 juni. Voor opgeven en verdere 
informatie kunnen belangstellenden con-
tact opnemen met Bart Hexspoor (barthex-
spoor@hotmail.com). Hij geeft lopers ook 
de corona-instructies die bij No-Limits op 
dit moment van toepassing zijn.

No-Limits start canicrossgroep

Wil jij papa verrassen met een uniek Va-
derdagcadeau, die je helemaal zelf hebt 
ontworpen? Doe dan mee met de online 
DigiBiebLab bijeenkomst 3D-ontwerpen 
op zaterdag 5 juni. Met een 3D-printer 
kun je allerlei vormen printen, die vroe-
ger niet mogelijk waren om te maken. 
Hiervoor heb je eerst een ontwerp no-
dig. In deze online bijeenkomst maak je 
kennis met de 3D-printer en leer je ont-
werpen in Tinkercad.

DigiBiebLab
Deze online bijeenkomst is onderdeel van 
het DigiBiebLab van Bibliotheek De Kem-
pen. Hier valt van alles te leren, doen en 
ontdekken. Ga je mee op ontdekking in 
de wereld van 3D en design, fi lm en me-
dia, robotica en programmeren? Omdat we 

door corona helaas nog niet samen kunnen 
komen, gaan we nu online samen aan de 
slag. 

Online workshop
Zorg dat je vooraf onze tutorial van Vader-
dag vorig jaar hebt bekeken en de stap-
pen in de tutorial oefent. Dan kunnen we 
meteen lekker aan de slag. Wanneer je 
je aanmeldt, ontvang je uiterlijk een dag 
vooraf een link naar de Tinkercad-klas en 
de Zoom-link. Voor de online bijeenkomst 
heb je een laptop met muis en goedwer-
kende internetverbinding nodig. Een twee-
de scherm is fi jn, maar niet noodzakelijk. 
De print wordt tussen de 5 à 10 cm groot, 
afhankelijk van de printtijd (max 2 uur). Er 
wordt in 1 kleur geprint. Voorkeur opgeven 
kan, maar we kunnen niet garanderen dat 
deze kleur op voorraad is. Ophalen kan bij 
een vestiging naar keuze en op afspraak 
op vrijdag 18 of zaterdag 19 juni. Een bi-
bliotheekmedewerker neemt contact met 
je op om een afhaalafspraak te maken.

Weet je al hoe 3D ontwerpen in Tinkercad 
werkt, maar wil je wel graag een ontwerp 
laten printen voor papa? Dat kan! Meld je 
dan aan in de agenda op www.bibliotheek-
dekempen.nl en lees daar vervolgens hoe 
je je ontwerp door ons kunt laten printen. 

Reserveren
Deze bijeenkomst is het meest geschikt 
voor kinderen van 8 tot 12 jaar en vindt 
plaats op zaterdag 5 juni van 14.30 tot 
16.00 uur via Zoom. In verband met vol-
doende online begeleiding laten we maar 
een beperkt aantal deelnemers toe, dus 
graag vooraf een plaatsje reserveren. Kijk 
voor meer informatie en tickets op 

www.bibliotheekdekempen.nl

Maak je eigen 3D-print voor Vaderdag
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InteriorFix B.V. is als Montagebedrijf acti ef in zowel de professionele als de 
parti culiere markt. Onze monteurs en ti mmerlieden verzorgen dagelijks met 
hun volledig ingerichte bedrijfswagens montagewerk, meubel en 
kantoormeubelmontage, keuken-installati ewerk, ti mmerwerk en ”Aft er-Sales” 
acti viteiten voor diverse landelijke ketens en organisati es in Brabant, Limburg, 
Zeeland en België. 
Door met zorgvuldig uitgezochte partners samen te werken, zijn wij in staat om 
volledige montageprojecten aan te nemen en uit te voeren. Momenteel werken 
45 fullti me medewerkers bij InteriorFix B.V.Nederland en InteriorFix Bv België. 

Wegens toenemende vraag zijn wij op zoek naar een:

• Keukenmonteurs
        Voor het plaatsen van keukens bij parti culieren en bedrijven. 

• Vakanti e medewerkers   Om onze monteurs te ondersteunen ti jdens de vakanti eperiode.

Wij zijn op zoek naar energieke collega’s die zich thuis voelen in een 
jong dynamisch bedrijf. 
Je vertrekt dagelijks met een bedrijfswagen vanuit huis. 
Onze nieuwe collega’s moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:
• Representati ef
• Kennis/interesse in elektra en aan- en afvoerleidingen.
• Duidelijk in woord en geschrift 
• Geen 9.00 tot 17.00 mentaliteit

Wij beloven je het volgende: 
• Allereerst een goede beloning
• Je bent elke dag op ti jd thuis
• Je krijgt super leuke collega’s
• Je wordt goed begeleid en opgeleid

Schrift elijke reacti es met cv richten aan:
InteriorFix B.V.
T.a.v. Mevr. Annett e van den Hout
Bedrijfsweg 4 | 5531 PT Bladel | E-mail: info@interiorfi x.nl
Tel. 0497-380 727 |Fax. 0497-385 757

Je vertrekt dagelijks met een bedrijfswagen vanuit huis. 
Onze nieuwe collega’s moeten aan een aantal voorwaarden voldoen:
• Representati ef
• Kennis/interesse in elektra en aan- en afvoerleidingen.
• Duidelijk in woord en geschrift 
• Geen 9.00 tot 17.00 mentaliteit

Wij beloven je het volgende: 
• Allereerst een goede beloning
• Je bent elke dag op ti jd thuis
• Je krijgt super leuke collega’s
• Je wordt goed begeleid en opgeleid

Schrift elijke reacti es met cv richten aan:
InteriorFix B.V.
T.a.v. Mevr. Annett e van den Hout
Bedrijfsweg 4 | 5531 PT Bladel | E-mail: info@interiorfi x.nl
Tel. 0497-380 727 |Fax. 0497-385 757

w-

Wij zoeken per direct een dieren   verzorg(st)er die 
tijdens de weekenden en de schoolvakanties de dieren 

op school verzorgt (ongeveer 1,5 á 2 uur per dag). 

Als dierenverzorg(st)er draag je zorg voor de 
dagelijkse verzorging van de verschillende dieren. 

Het voeren van de dieren en het schoonmaken van de 
verblijven zijn de hoofdtaken. Daarnaast is het van 

belang om alert te zijn op afwijkend gedrag, zodat je 
dit tijdig bespreekt met de docenten dierhouderij.  

Het gaat om een tijdelijk contract voor 0,2 fte,
 schaal 4 conform cao VO.

Neem voor inhoudelijke informatie over de 
dierenverzorging contact op met

Niels Willems, N.Willems@piusx-college.nl.

Ben je geïnteresseerd?
Stuur dan je sollicitatiebrief vóór 13 juni 2021 aan

het Pius X-College, t.a.v. Maartje Dolkemade,
hoofd P&O, per e-mail M.Dolkemade@piusx-college.nl 

● DIERENVERZORG(ST)ER

DRINGEND 
GEZOCHT 

(PGB)
Locatie: Bladel

Iemand die ons zorgteam 
komt versterken!

- Vanaf niveau 3. 
-  Inclusief 1 weekend per maand van 

7 uur. 
-  In de ochtend heeft cliënt zorg 

nodig van 07.00 tot 08.45 uur en in 
de avond van 21.30 tot 22.30 uur.

- Goede beloning!

Voor meer info bel: 
06-22 15 28 80

VACATURES

Vacatures in de regio!

De bus van Casters Vervoer gaat vanaf maandag 31 mei de dienstregeling weer 
hervatten. Na een lange tijd – vanwege corona – niet te hebben gereden worden de 
dagelijkse ritten weer hervat. Om 07.45 uur is de speciale rit met de schoolkinderen 
en vanaf 09.00 uur rijdt de bus elk uur de ronde over Hoogeloon, Hapert, Bladel en 
weer terug. De laatste rit vertrekt om 16.00 uur. Vanwege de coronamaatregelen is 
een mondkapje verplicht in de bus; verder is er niets veranderd. Een rit kost nog 
altijd maar één euro.

Vrijwilligers gezocht
De organisatie van Casters Vervoer is altijd op zoek naar vrijwilligers. Rijd je graag auto, 
heb je een beetje tijd over en lijkt het je wat om je nuttig in te zetten voor de leefbaarheid 
van de gemeenschap, informeer dan eens naar de mogelijkheden. 

Casters Vervoer is te bereiken per e-mail: CastersVervoer@casteren.net. Bellen kan ook: 
06-1248 6401.

Dienstregeling 
Casters Vervoer hervat

  Ieder uur naar:
  Bladel
  Casteren
  Hoogeloon
  Hapert

Kosten € 1,-

     Tel: 0612486401 Met rolstoel, bellen
     E-mail: castersvervoer@casteren.net
     Meer informatie:   www.casteren.net
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 Hoofdstraat 5 - Hoogeloon -  tel. 0497 - 382319 / 681394
 www.autocarejanvanrooy.nl

DAIHATSU TERIOS 1.5 RWD, AIRCO ZWART 2008 7150,00
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2550,00
MITSUBISHI COLT 1.3, 3 DRS, AIRCO GRIJS 2008 3950,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 1400,00
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC GRIJS 2010 POA                  
SEAT AROZA 1.4I, 3 DRS, AC GRIJS 2005 1950,00  
SUZUKI  WAGON 1.3I, 5 DRS. GRIJS 2006 2950,00             
TOYOTA COROLLA VERSO VAN 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA COROLLA 1.4I HB GRIJS 2004 3250,00
TOYOTA YARIS 1.0I, 3DRS GRIJS 2006 POA

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

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

“DÉ FORD-SPECIALIST VAN DE KEMPEN”

DÉ FORD-SPECIALIST

VAN DE KEMPEN

Wilhelminalaan 3 - Vessem  |  WWW.PVANDEVEN.NL 

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem  •  Tel. 0497-591766
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

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

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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!



2628 mei 2021

Onze duim gaat omhoog voor de moeders Anka, Els, 
Wendy en Janet die onze kleinzoon een maand lang 
hebben opgevangen, terwijl zijn broer met ouders in 
het ziekenhuis verbleven.

Jan en Truus van den Hout

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

Mijn duim gaat omhoog voor de mensen die mijn 
vader en moeder geholpen hebben toen mijn vader 
onwel werd in de buurt van de Tipmast. Dit gebeurde 
op vrijdagochtend 14 mei. Wij zouden graag met jullie 
in contact komen!

Susanne

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

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

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

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

  WIST
     JE 
DAT...?

... het woord 
quarantaine eigenlijk 
‘40 dagen’ betekent? 

Het komt uit een 
Venetiaans dialect 
van het Italiaans. 

Toen ontdekt werd dat 
schepen soms besmet 

waren met pestdragende 
ratten moesten ze 
40 dagen buiten de 

stadsmuren van Venetië 
voor anker blijven 

liggen.

Inschrijven kofferbakverkoop 
in Lage Mierde

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

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

Aanmelden kan via: 

www.ambrosius.boerenkamp.com

Bedankt...
... Breti Natuursteenbedrijf / Steenhouwerij Bladel voor het kosteloos restaureren van 

de gedenksteen van het 475-jarig bestaan van het Sint Joris Gilde Reusel (1500 - 1975).

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

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
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De hoofdlocatie Sint Joris van Joris Zorg in 
Oirschot zoekt een

Creatieve vrijwilliger
Samen met een creatieve bewoner van af-
deling Laageind onderneem je leuke acti-
viteiten. Meneer heeft Parkinsondementie. 
Hij houdt erg van schilderen, mozaïeken 
en wandelen. Hij zoekt een gezellige vrij-
williger die wekelijks een creatieve activi-
teit met hem wil ondernemen. Heb jij bij 
voorkeur op een maandag-, dinsdag- of 
donderdagmiddag 2 uurtjes tijd voor hem? 
Meneer is heel blij met jouw hulp!

Voor meer informatie: Monique Nouwens: 
0499-572124 (di en do) of monique.nou-
wens@joriszorg.nl.

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

ZwerfAfvalPakkers Bladel zoekt ZAPpers
In de gemeente Bladel zijn al meer dan 40 
vrijwilligers actief met het opruimen van 
zwerfafval in hun eigen straat, wijk of na-
tuurgebied. Zwerfafval is een probleem 
voor iedereen. Een schone buurt is een fij-
ne buurt en anderen zullen minder geneigd 
zijn zwerfafval achter te laten. Het vergroot 
het veiligheidsgevoel van de bewoners.

Wij ondersteunen de vrijwilligers en facilite-
ren hen met goede ergonomische materia-
len. Ook wordt het opgehaalde zwerfafval 
bij hen aan huis opgehaald.

Wilt u ook meedoen? Aanmelden bij Jorn 
Pasmans: 040-7802551 of teamschoon@
debries.eu

* * * * *
www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

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

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

Jij maakt hét verschil
Sinds de oprichting van KiKa steeg het ge-
nezingspercentage van kinderen met kan-
ker met ruim 5%. Concreet betekent dit 
dat er jaarlijks meer dan 25 kinderen extra 
genezen. Dat zijn 25 kinderen die weer een 
toekomst hebben, 25 gezinnen die samen 
blijven en 25 klaslokalen waar geen lege 
stoel staat. De harde realiteit is echter dat 
op dit moment 25% van de kinderen met 
de diagnose kinderkanker niet geneest.  
Deelnemers aan Run for Kika Summer Fun 
helpen mee om die laatste 25% genezings-
kans te realiseren, zodat nog meer kinde-
ren met kanker een toekomst hebben.

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

www.runforkika.nl

Loop mee met de 
Run for KiKa 
Summer Fun

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

Maak kennis met het kersverse product 
Metal Detox van L’Oréal Professionnel.

Deze nieuwe detox treatment kan metalen 
binnen het haar neutraliseren. 

Het resultaat? Je haar breekt minder snel af 
en glanst als een malle. Zie het zo: je geeft 
het gewoon een fl inke dosis liefde tijdens 
je kleurbehandeling. 

Kom langs voor meer info of volg onze socials. 

Markt 32  Hapert

Zin in een nieuwe 
gezonde haarkleur? 

Garagesale 
in 

Steensel
STEENSEL - Gemeenschapshuis De 
Höllekes in Steensel organiseert op 
zondag 13 juni een garagesale van 
10.00 tot 14.00 uur. De toegang is 
gratis.

Een plattegrond met routebeschrijving 
kunt u vanaf 09.30 uur afhalen bij De 
Höllekes, Korte Kerstraat 7a. 

Als bezoeker dient u wel rekening te 
houden met de geldende maatregelen 
van het RIVM. 

Dank u wel!
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

M.&M.

Meeltjes

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

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.

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

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.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

± 100 stuks kinderkopjes. Tel. 0497-384522.

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.

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

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.

3 tafels, 2x1 m, i.g.st. 20 stapelstoelen, stof 
blauw en 9 vergaderstoelen met leuning en 
stof rood. Samen € 100,-. Tel. 06-12202634.

Originele roundup. Tel. 06-16933391.

Eethoek met 6 stoelen, z.g.a.n. € 100,-.
Tel. 0497-642787.

Lichtmetalen velgen Citroën C3, steek 4 x 108, 
goed profiel zomerbanden. Tel. 06-36293189.

Velux dakraam, i.z.g.st. gg l so8 glas, oppvl. 
1.22 m - 98 cm. Tel. 06-44194888.

Gebr. bureau-enveloppeermachine, steekt 
1-2 brieven automatisch in enveloppen, max. 
2.500 per uur. € 999,-. Tel. 06-49507923.

Toyota Verso S, 2015, i.z.g.st. Kleur bruin,  
148.500 km. Tel. 06-47386464.

Elektronische petroleum kachel (Tayosan), 
3001 met thermostaat + 30 liter petroleum.
€ 140,-. Tel. 06-29014825. 

Te huur ruimte voor 
inboedelopslag
Tel. 06-30494304. 

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

GEVONDEN: Bril met rood-bruin montuur in 
de Ganzestraat, Hapert. Tel. 06-52074255.

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.

GRATIS AF TE HALEN: Zwart houten bureau, 
15 droogloopmatten (0.8x1.2 m) en 12 
stapelstoelen, stof zwart. Tel. 06-12202634.

GRATIS AF TE HALEN: 2-zits bank.
Tel. 0497-681575.

GRATIS AF TE HALEN: Lederen 2,5-zits bank, 
z.g.a.n. Tel. 0497-642787.

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: Sculpturen van beeldhouwer 
Kees Verkade voor uitbreiding van 
verzameling. Tel. 06-16620833.

GEVRAAGD: Fluffy breigaren van de Zeeman, 
lichtbeige en mintgroen. Tel. 06-44194888.

 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 

E-mail: info@pc55.nl
Website:www.pc55.nl

Redactie & Contactgegevens

Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert

Colofon
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Kwekerij Van Dommelen 
past de verkoop veilig aan

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

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

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

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

OPENINGSTIJDEN

Maandag t/m vrijdag 09.00 - 17.00 uur

Zaterdag van 09.00 - 16.00 uur

Kwekerij Van Dommelen 
past de verkoop veilig aan

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

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

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

Telefoon 013 - 5169658

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

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

www.vandommelenbloemen.nl

Hemelvaartsdag GESLOTEN 

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

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

KEMPEN - Het heeft ruim vijf maanden 
geduurd, maar sinds vorige week don-
derdag 21 mei zijn de deuren van de 
bibliotheken weer open. Het kabinet 
heeft de bibliotheken op verzoek van de 
Tweede Kamer toegevoegd aan stap 2 
van het heropeningsplan. De voorwaar-
den zijn best streng. Kijk voor een bi-
bliotheekbezoek daarom altijd even op 
de website van Bibliotheek De Kempen: 
www.bibliotheekdekempen.nl

“We zijn ontzettend blij dat we weer he-
lemaal open mogen, ook al werd de Af-
haalBieb enorm gewaardeerd door onze 
leden”, vertelt Anneke Schellens, direc-
teur-bestuurder van Bibliotheek De Kem-
pen. “Hier hebben we lang op gewacht, 
we openen onze tien vestigingen dan ook 
direct zoveel mogelijk en hanteren geen 
aangepaste openingstijden.” De open-
steling gaat echter wel gepaard met een 
beperking op het aantal bezoekers van 1 
op 25 m2. “Dit betekent voor onze vesti-

gingen dat we slechts een beperkt aantal 
bezoekers tegelijkertijd mogen ontvangen. 
Het maximale aantal bezoekers wordt ge-
managed via de winkelmandjes, die onze 
bezoekers nog wel kennen van vorig jaar.” 
De overige veiligheidsregels zijn te vergelij-
ken met de werkwijze bij de terrassen. Be-
zoekers laten hun persoonsgegevens ach-
ter aan de deur. Nadat ze bevestigen dat 
ze klachtenvrij zijn krijgen ze toegang tot 
de Bibliotheek. Voor extra toelichting, de 
maatregelen en openingstijden verwijzen 
wij je graag door naar onze website www.
bibliotheekdekempen.nl. 

#Mijnbibliotheek
Landelijk grijpen de bibliotheken de her-
opening aan om op donderdag een vreug-
degolf op sociale media te veroorzaken. 
Veel mensen hebben hun Bibliotheek de 
afgelopen periode enorm gemist. We roe-
pen alle Biebfans op hun vreugde hierover 
te delen op Facebook en Instagram via 
#mijnbibliotheek.

Bibliotheek 
De Kempen weer open!

OM DE HOEK

BLADEL - Tom Omnichannel Manage-
ment (TOM) uit Bladel lanceert de Pool-
se variant van zijn webshops. Door zich 
op de Poolse markt te richten, zorgt het 
bedrijf dat ook Poolstalige klanten een 
fi jne winkelervaring hebben. De focus 
op de internationale markt wordt met de 
uitbreiding in de Poolse taal nog sterker.

Uitgebreid onderzoek
Vanaf nu kunnen Poolstalige klanten in hun 
moedertaal bestellen bij TOM. “We hebben 
uitgebreid onderzoek gedaan naar de on-
line zoekvolumes en het marktpotentieel, 
deze keuze komt dus niet uit de lucht val-
len”, aldus CEO Tom te Riele. Het bedrijf 
uit Bladel weegt zijn keuzes zorgvuldig af, 
en maakt het voor Poolstalige klanten nu 
makkelijker om door de vijftien verschillen-
de websites te navigeren en bestellingen te 
plaatsen. Te Riele: “We willen onze klanten 
de ultieme winkelervaring bieden, de uit-
breiding in de Poolse taal is daar weer een 
mooie stap in.” Het bedrijf had naast de 
Nederlandse versie al een Engelse, Duitse, 
Spaanse en Franse variant van alle web-
shops. 

Blik op de Poolse markt
Naast de stap richting de Poolse web-
shops, heeft het bedrijf zich ook aange-
sloten bij twee Pools-georiënteerde markt-
plaatsen. Waar ze hun producten in de 
vrijetijdssector al verkochten via Amazon 

in onder andere Nederland, Frankrijk en 
Duitsland, zijn de producten van TOM nu 
ook via Amazon Polen te koop. 

Daarnaast heeft TOM zich aangesloten bij 
Allegro, een Poolse online marktplaats die 
maandelijks zo’n 200 miljoen bezoekers 
trekt. Dat laatste gegeven zorgt ervoor dat 
Allegro een van de tien best bezochte onli-
ne marktplaatsen ter wereld is.

Inspelen op wensen van de klant
Gestart als kleine fi etsenwinkel in Tilburg in 
2005, is TOM inmiddels uitgegroeid tot een 
internationaal opererend bedrijf met vijftien 
webshops, beschikbaar in zes verschillende 
talen. Het doel om iedere klant de ultieme 
winkelervaring te bieden heeft zeker bijge-
dragen aan de groei van het bedrijf. TOM 
onderzoekt voortdurend de behoeften van 
de klant, wat geregeld leidt tot uitbreiding 
van het assortiment of, zoals nu, tot de be-
treding van de veelbelovende Poolstalige 
markt. “Door in te spelen op de wensen 
van internationale klanten zorgen we ervoor 
dat we blijven groeien, zodat we nóg meer 
mensen zo snel mogelijk van hun favoriete 
producten kunnen voorzien”, aldus te Riele.

TOM lanceert 
Poolstalige 
variant van zijn 
webshops
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Met zorg, aandacht en ruimte voor gevoelens regelen, begeleiden en verzorgen 
wij een begrafenis of crematie. Ook als u een (uitvaart) verzekering heeft kunt u 
ons inschakelen.

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Petrusklepel
Als we zeggen ‘God is liefde’ dan zit daar 
heel veel in. Het zijn drie woorden, maar 
wie er over doordenkt komt tot de ont-
dekking (als hij uitgaat van het bestaan 
van God) dat God niet alléén is. Liefde is 
slechts mogelijk tussen minimaal twee per-
sonen. Anders is er alleen zelf-liefde. Lief-
de is gericht op een andere persoon. Alleen 
vrije en rationele wezens kunnen in volle 
zin liefhebben. Dat is meer dan instinctieve 
liefde zoals bij dieren. Die heeft kenmerken 
van de menselijke liefde, maar is toch an-
ders. Op grond van hun vrijheid en ratio-
naliteit kunnen mensen ook groter kwaad 
doen dan dieren, maar dat is een ander 
onderwerp. Liefde tussen twee personen 
geeft drie ‘entiteiten’: persoon 1, persoon 2 
en hun wederzijdse liefde. Ik ‘ben’ niet mijn 
liefde; ik ‘heb’ die liefde. Als er ware liefde 
is tussen twee personen wordt die liefde 
één. Twee personen delen dan één liefde. 
Voilà! De blauwdruk van de goddelijke lief-
de: één God in drie Personen (Vader, Zoon 
en H. Geest). Dat feest vieren we in deze 
tijd, de H. Drieëenheid. God staat niet ver 
af van waar wij mensen ten diepste naar 
verlangen. Hij maakt het juist mogelijk: de 
volmaakte liefde!

Pastoor Schilder

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

Maria Visitatie
Maandag 31 mei
08.00 uur: Bladel Kerk, Rozenkrans
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Angela Merici
Dinsdag 1 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

HH. Marcellinus en Petrus
Woensdag 2 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, 
                 Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

HH. Carolus Lwanga en gezellen
Donderdag 3 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Overleden ouders 
  Sjef Beerens-van den Boer (f)
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk, H. Hartviering

Vrijdag 4 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

HH. Bonifatius
Zaterdag 5 juni
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 HH. Antonius 
                 en Brigida, Eucharistieviering

Sacramentsdag
Zondag 6 juni
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Overleden
Hoogeloon: Toon Willems, 86 jaar

Misintenties  
(Deze intenties zijn voor 5 en 6 juni)

Bladel zaterdag:
- Ouders Van der Vliet-Timmermans
- Overleden ouders Harrie Wouters 
  en Riek Wouters-van Limpt 
- Gerrit Meijer

Bladel zondag:
- Nol en Miet Maandonks
- Overleden leden van het St. Jorisgilde
- Antoon van Rooij en Cato van Rooij-
  Antonisse, schoondochters Ria en 
  Jeanne en broers Frans en Peter
- Riky Verhoeven-Lodewijks
- Joke Luyten-van Deursen
- Ouders Gerrit Soontiëns 
  en Helena Aarts
- Ouders Willem van Gerwen-Welling
- Bert en Paula Coppens-Esser en
  hun kinderen Jan, Annie, Pierre en Willie

Casteren:
- Jan Klessens

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

Hoogeloon:
- Marja van Lokven-Beijsens
- Nel Goossens (f)
- Arnoldus van de Huijgevoort en 
  Goverdina Beijsens en 
  overleden familieleden

Netersel:
- Jan Beijens (nms. Leida)

Mededeling:
-  Als u een misintentie opgeeft, doe dat 

dan a.u.b. via de telefoon, mail of post en 
niet via een mededeling op het bankaf-
schrift. Omdat we een grote parochie zijn 
met veel verschillende bankrekeningen is 
de kans groot dat die gemist wordt.

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

9e Zondag door het Jaar
Hoogfeest: Allerheiligste 
Drieëenheid
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

Feest: Bezoek van Maria 
aan Elisabeth
Maandag 31 mei
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 1 juni
Verjaardag van de Bisschopswijding 
van Bisschop Dr. G.J.N. de Korte (2001)
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Will Basemans
- Heilige mis uit dankbaarheid

Woensdag 2 juni
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 3 juni
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding
Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste

19.00 uur: Eucharistieviering
- Wout Dirkx

Vrijdag 4 juni
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

10e Zondag door het Jaar
Hoogfeest: Sacramentsdag
Zaterdag 5 juni
17.30 uur: Eucharistieviering
- Peer Kerkhofs en 
  Dora Kerkhofs-van Gompel

Zondag 6 juni
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Jan Jansen en Marie Jansen-Maas 
  en Janus Jansen
- Nel van de Berk-Lavrijsen
- Jan Jansen
- Jan Verspaandonk
- Corrie Koolen-Tegenbosch en Sjef Koolen
- Heilige mis voor een bijzonder intentie
- Overleden familie Lavrijsen-van Gompel

Mededelingen:
-  Vanaf heden mogen er 75 mensen 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 
éénmaal per week naar de Voedselbank. 

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

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

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten vanuit het Witte Kerkje in Bladel (zie ook www.pkn-bladel.nl)

Zondag 30 mei: 10.00 uur.  Mevr. Anneke van Nieuwenhuizen, 
                                           Veldhoven.
Zondag 6 juni: 10.00 uur. Ds. Rob Koreneef uit Balen (B).
Zondag 13 juni: 10.00 uur. Kempendienst, alleen online.
Zondag 20 juni: 10.00 uur. Dhr. Bram Donkers uit Veldhoven.
Zondag 27 juni: 10.00 uur. Voorganger nog niet bekend.

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

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

040 - 212 82 12  
Regio De Kempen 

www.eclips-uitvaart.nl 

20 jaar ervaring 
Oog voor detail 
Betrokkenheid 

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

DANKBETUIGING

Jullie betrokkenheid, steun en medeleven 
waren hartverwarmend na het plotseling overlijden van 

mijn man, ons pap en lieve opa

Piet Lavrijsen 
✩ 15-12-1952                       ✝ 10-04-2021

Daarvoor willen we jullie ontzettend bedanken.

Maria Lavrijsen, kinderen en kleinkinderen

DANKBETUIGING

Hierbij wil ik iedereen bedanken voor alle steun, in elke vorm, 
tijdens zijn ziekbed en het moeilijke verlies van mijn man

Piet de Beijer
                                                      

- dakdekker -

Een speciale dank aan: 
Dokter Dijkmans-Dijkman en de Zuidzorg.

Netty de Beijer-van Gerwen

Maandag: 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
 09.30 uur-12.00 uur: biljarten 
 09.30 uur-12.00 uur: koffi  edrinken binnentuin
 13.30 uur-16.00 uur: biljarten
 13.30 uur-16.00 uur: koffi  edrinken binnentuin

Dinsdag:  07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.30 uur-12.00 uur: biljarten 
 09.30 uur-12.00 uur: koffi  edrinken binnentuin
 13.30 uur-16.00 uur: biljarten
 13.30 uur-16.00 uur: koffi  edrinken binnentuin
 13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules
   
Woensdag:  07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.30 uur-12.00 uur: biljarten 
  09.30 uur-12.00 uur: koffi  edrinken binnentuin
  10.00 uur-15.00 uur: dagopvang d’r tussen uit (d’n Overkant) 
  13.30 uur-16.00 uur: biljarten
  13.30 uur-16.00 uur: koffi  edrinken binnentuin
   
Donderdag:  09.30 uur-12.00 uur: biljarten 
 09.30 uur-12.00 uur: koffi  edrinken binnentuin
 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 
 13.30 uur-16.00 uur: biljarten
 13.30 uur-16.00 uur: koffi  edrinken binnentuin
   
Vrijdag:       07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.30 uur-12.00 uur: biljarten
 09.30 uur-12.00 uur: koffi  edrinken binnentuin
 13.30 uur-16.00 uur: biljarten
 13.30 uur-16.00 uur: koffi  edrinken binnentuin
   
Bij alle activiteiten moet de 1,5 meter rege-
ling in acht worden genomen. Bij bezoek is 
het verplicht om een mondkapje te dragen. 
De openstelling van de Kloostertuin is on-
der voorbehoud van extra maatregels, als 
gevolg van toename van de besmettingen. 
Wij vertrouwen op uw medewerking.

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

31 MEI

T/M

VRIJDAG 

4 JUNI

Dementie, mogelijkheden 
bij een veranderende werkelijkheid

Over hulp gesproken...

Uitzending: woensdag 2 juni
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BRIL BESLAAT NIET
ZWEET-VRIJ!

16999 

NU VOOR 

4999
OP=OP

Uitgerust Uitgerust enen vol  vol 
energie wakker wordenenergie wakker worden

Hoofdkussen met bamboevezel hoes, ontspant 
nek, schouders en rug en is perfect voor alle 

slaaphoudingen.

GRATIS
1+1

Orthopedisch
Bamboe Zitkussen

Geadviseerd door erkende therapeuten

Zitkussen

Met stuit-uitsparing voor 
plaatselijke drukverlichting

100% 
Bamboe hoes

Corrigeert 
de bekken

Verlicht spanning 
in rug, schouders 

& nek

Optimaal
zitcomfort 

& stabiliteit

3999 

NU VOOR 

99999
OP=OP

39 . 9979.   98

Formaat: 66 x 50 x 18 cm
2 grote kussens

39 . 9939 . 9939 . 79.   9879.   9879.   

Formaat: 
2 grote kussens grote kussens

79.   9879.   9879.   

 Bloed circulerend
 Vermindert pijn
  Bij spataderen en 

 koude voeten
 Voorkomt kramp
 Geen zweetvoeten 
 Geschikt voor diabetici 

1999 

NU VOOR 

69966
OP=OP

Therapeutische Koper geweven 
Compressie Sokken

Nederland kiest 
massaal voor Lucovitaal

100% naadloze Bamboe Sokken
 Frisse en droge voeten
 Geurbestendig
 Minder kans op blaren

+

NU IN 4 KLEUREN:NU IN 4 KLEUREN:

2 stuks 19.98  

Nu 9.99

GRATIS
1+1

GRATIS GROTE FLES HANDGEL     

0,4 liter t.w.v. €9.99+

DA Drogisterij & Parfumerie 

Levens
Markt 78, 5541 EA Reusel

Tel: 0497-643035

 DA Drogisterij & Parfumerie 

Antonius
Markt 23, 5527 EN Hapert

Tel: 0497-382606

Vermoeide
voeten

Droge huid
Jeuk Eelt

Kloofjes

Zijdezachte voeten Zijdezachte voeten 
zonderzonder eelt  eelt enen kloofjes kloofjes

Vocht inbrengende, kalmerende crème bij droge 
huid, eelt, kloofjes en gebarsten hielen.

24 . 9949.   98

2 x 300 ml

GRATIS
1+1

9 . 9919.   98

Prijsvoorbeeld 
Vitamine B12 

2 x 60 kauwtabl.

GRATIS
1+1

699
NU

3 VOOR

66
OP=OP499

1 PAAR

 Hypoallergeen en    
 antimicrobieel

 Bij diabetes
  Gevoelige, allergische huid

  Beter ademhalen 

  Ademend, koel en comfortabel

  Beschermt door middel van 2 lagen
  Antibacterieel

150 x 200 cm 
5,5 KG                                         

ZWARE DEKEN VOOR RUST...
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