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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Voor de eerste keer in de 
geschiedenis van de interviews met 
OfGeZatBand in PC55 gáát het ergens 
over. Groot nieuws: de lang verwachte 
theatershow gaat er nu echt komen. Op 
23 april 2022 – ja, dat duurt nog even 
maar dan is er lekker veel tijd voor voor-
pret – geeft de band een voorstelling 
waarin de muzikanten zichzelf van een 
heel andere kant laten zien. Peter Bons 
en Chris van de Vijfeijke schuiven aan 
voor de koffi  e (met stroopwafel).

Diepe wens
Het is al een aantal interviews geleden dat 

Peter zijn diepste wens uitte. “Dat hij ein-
delijk leert zingen”, kopt Chris meteen de 
eerste grap in het doel van de voormalig 
keeper van Bladella. Maar nee, het blijkt 
om de theatervoorstelling te gaan. Het 
klopt, een paar jaar geleden werd hier in 
een interview al over gesproken maar door 
omstandigheden - geen tijd en later corona - 
werd alles op de lange baan geschoven. 
Peter: “Een paar weken geleden kregen 
we een belletje van Den Herd dat er nog 
ruimte in het theaterprogramma was, of we 
nog geïnteresseerd waren. We hebben snel 
geschakeld, een datum geprikt en nu mo-
gen we aan de gang. De titel was eigenlijk 
best snel gekozen: ‘Bronnen’. Mijn idee is 
namelijk om terug te gaan naar onze roots, 

waar komen we vandaan, waar komt onze 
liefde voor muziek vandaan, wie inspireert 
ons, wie zijn onze muzikale helden?” Chris 
fronst: “Als ik dat zo hoor, zijn we minimaal 
een week aan het optreden. Maar het is 
waar: dit is het uitgangspunt, de bron zal ik 
maar zeggen.”

De andere kant
Wat vooral leuk is aan de show is dat 
de band zich een keer heel anders kan 
presenteren aan het publiek. Chris: 
“Mensen kennen ons voornamelijk als 
feestband maar we kunnen ook mooie, 
kleine en gevoelige liedjes spelen. 

lees verder op pagina 3

Wij helpen u en uW kind! 

SCheiden

www.knegtmansadvocaten.nl
Bladel: 0497 - 38 38 68 Bergeijk: 040 - 207 60 76

Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

GRATIS zonnebril op 
sterkte bij aankoop 
van een nieuwe bril*

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

ACTIE

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

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

De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575

www.kunstgebit.biz

Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

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

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

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

www.verhagenelektroservice.nl

HISENSE TV
KIJK OP ONZE 

VERNIEUWDE WEBSITE 
EN BESTEL HIER UW 
NIEUWE HISENSE TV

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT
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De theater-
voorstelling 
komt er nu écht
OfGeZatBand op 
23 april 2022 in 
Den Herd met ‘Bronnen’; 
kaartverkoop gestart
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Peter (2e van links): “Een paar weken geleden kregen we een belletje van Den Herd dat er nog ruimte in het theaterprogramma 
was, of we nog geïnteresseerd waren. We hebben snel geschakeld, een datum geprikt en nu mogen we aan de gang. De titel was 
eigenlijk best snel gekozen: ‘Bronnen’. Mijn idee is namelijk om terug te gaan naar onze roots, waar komen we vandaan, waar komt 
onze liefde voor muziek vandaan, wie inspireert ons, wie zijn onze muzikale helden?”
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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

frisdrankvoordeel.nl
trays vanaf 8,00

acties geldig van
04-06 tm 10-06-21

Zomerkriebels

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

6,⁹⁹
9,99

actie

Aardbei
Diverse soorten
1,79 per stuk

17,⁹⁹
23,49

actieGardena Classic 
Multifunctionele Broes
Ideaal voor het bewateren 
van potplanten en -bedden, 
evenals krachtige reiniging.

Surfinia
Diverse kleuren
zomerbloeier
2,29 per stuk

3 voor

5 ,⁰⁰

My Season
Houtskool of 
Briketten 
7 kg per zak

4 voor

6 ,⁰⁰

soorten

,⁰⁰

Briketten 
7 kg per zak

WIST 
   JE 
 DAT...?

... er zich enorme wolken alcohol in het heelal 
bevinden? Deze worden uitgespuwd door een komeet 
met de naam Lovejoy. Tijdens een piekactiviteit 
kan Lovejoy net zoveel alcohol uitspuwen als er 
in 500 wijnfl essen zit. Het is dezelfde alcohol 

die in onze drank zit.

BLADEL - Heb jij tij-
dens de corona-lock-
down ook ontdekt dat 
hardlopen en wande-
len een goede manier 
zijn om aan je conditie 
te werken? Dan biedt 
No-Limits een manier 

om je sportieve leefwijze vast te houden 
en zelfs te verbeteren.

Veel startende lopers en wandelaars heb-
ben moeite om gemotiveerd te blijven. Elke 
keer hetzelfde rondje en hetzelfde tempo 
helpt daar niet bij. Om echt verder te ko-
men heb je baat bij variatie in je training. 
Begeleiding door ervaren en gediplomeer-
de trainers helpt daarbij. Variatie is ook be-
langrijk om blessures tegen te gaan. Daar 
komt nog bij dat sporten in een groep ge-
zellig en veilig is, zeker als je het leuk vindt 
om in de natuur te trainen. Het motiveert 
je ook om je schoenen aan te trekken en 
te werken aan je conditie en een gezonde 
leefwijze.

Loopgroep No-Limits pakt met strakke af-
spraken volgens de RIVM-regels het hard-
lopen en wandelen weer op. Omdat leden 
op diverse niveaus de afgelopen corona-
periode hebben verwerkt, starten alle groe-
pen op een niveau waarop iedereen in kan 
stappen. Dat geldt ook voor de lopers en 
wandelaars die hun sportieve leefwijze uit 
de coronaperiode vast willen houden en 
verbeteren. Je bent welkom bij No-Limits. 

Meld je aan bij hoofdtrainer Ad van Heijst. 
Samen met hem kun je kiezen uit één van 
de vier niveaugroepen voor de hardlopers. 
De wandelaars trainen in twee niveaugroe-
pen. Na een kosteloze proefperiode van 
vier weken kun je lid worden van No-Limits.

Als extra niveaugroep starten we op zon-
dag 6 juni met een startersgroep. Binnen 
zestien weken begeleiden we je naar een 
afstand van vijf kilometer die je zonder te 
stoppen gaat hardlopen. De cursus kost  
€ 40,00 en wordt afgesloten met een cer-
tifi caat. Na afl oop kun je lid worden van 
No-Limits. 

De loopgroepen van No-Limits trainen drie 
keer per week, steeds vanaf Hotel De Tip-
mast. Op zondag van 09.30 tot 11.00 uur 
en op dinsdag en donderdag van 19.00 tot 
20.30 uur. De wandelaars trainen op zon-
dag van 09.30 tot 11.00 uur. Alles gebeurt 
binnen de coronaregels en het protocol 
van de AtletiekUnie. De afspraken binnen 
No-Limits om hieraan te voldoen staan op 
de website.

Lid worden of aansluiten bij de starters-
groep kan via onderstaande website onder 
het menu ‘Lid worden’ of ‘Hardlopen’. Ook 
later instappen is in overleg nog mogelijk. 
Voor nadere informatie kun je terecht bij 
Ad van Heijst: ad.nolimits@gmail.com of 
tel. 06-38089255.

www.no-limitsbladel.nl

Hoe blijf je sportief, 
ook na corona?
Zondag 6 juni starten we weer met een startersgroep

We informeren inwoners van Hooge 
Mierde graag over de herontwikkeling 
van park Zwartven. 

Daarom worden na elke klankbordbijeen-
komst (met parkbewoners, de parkontwik-
kelaar en -beheerder, Dorps-raad Hooge 
Mierde en de gemeente) een nieuwsbrief 
geplaatst op www.reuseldemierden.nl/
zwartven. In mei is er weer een nieuwsbrief 
uitgekomen. 

Om op de hoogte te blijven zie: 

www.reuseldemierden.nl/zwartven

Blijf op de hoogte van 
herontwikkeling 
park Zwartven
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We hebben dat al eerder gedaan. Kwamen 
we van een optreden terug en gingen we 
ergens spontaan een ‘huiskamerconcertje’ 
geven. Met alleen een trom, een gitaar en 
een stem. Prachtig om te doen.” Die huis-
kamerconcerten zijn sowieso legendarisch; 
elk jaar werd er eentje verloot. Peter: “Wat 
we daar vooral leuk aan vonden is dat we 
direct contact hadden met ons publiek. Het 
concert werd altijd verloot onder degenen 
die mee hadden gedacht over ons reper-
toire. Wij speelden – en dat doen we nog 
steeds – de muziek die ons publiek wil ho-
ren. We zijn eigenlijk héél benieuwd wat het 
publiek van ons zou vragen, nu we deze 
show aangekondigd hebben. Laat voor-
al - via onze socials - horen wat je buiten 
de feestmuziek zou willen horen. Wie weet 
doen we ook nog iets met een huiskamer-
concert.”

Spotlight
De band bestaat naast Peter en Chris uit 
Jack Knook en Jos Kaethoven maar die 
laatste twee zijn zelden in de spotlight te 
vinden. Peter kan het niet laten: “Chris 
pakt sowieso altijd de meeste shine maar 
we kunnen echt niet zonder Jack en Jos. 
Jack is een ontzettend goede en serieuze 
muzikant die zelfs zijn eigen instrumenten 
maakt. De contrabas die hij bouwde, klinkt 
zó fantastisch, het is mooi als we dat kun-
nen verwerken in onze show. En Jos is de 
man van de toetsen en het geluid; ik durf 
wel te stellen dat we niet zo goed zouden 
klinken als Jos geen bandlid zou zijn. De 
eerste twee jaren was hij dat ook niet, trou-
wens. We hadden hem gevraagd maar hij 
was druk met andere dingen. Tom Brouwer 
wilde wel maar die hield na twee jaar op; 
Jos had vanaf het eerste optreden dat hij 
van ons zag, spijt dat hij nee gezegd had 
dus toen hij een herkansing kreeg, ging hij 
er vol voor. Dat zijn de dingen die we in de 
show willen gaan vertellen. Dingen die je 
niet wist over ons maar altijd graag wilde 

weten.” Niet alles blijkt aan bod te kunnen 
komen dus vooruit, alvast een voorproefje: 
Peter eet het liefst pasta carbonara, Chris 
geroosterde drumsticks (!) van de Suri-
naamse Chinees uit Rotterdam. De lieve-
lingskleur van allebei is blauw; Peters lie-
velingsdier is een dolfi jn maar Chris kiest 
dan toch voor een halve haan. Met deze 
informatie is er straks niets meer dat je niet 
weet van de OfGeZatBand.

Het begin
Uiteraard gaat het concert over het ont-
staan van de band; in het jaar 2012, het 
jaar nadat Peter Prins carnaval was. Chris: 
“In dat jaar leerde ik Peter kennen tijdens 
een workshop op het Pius X-College. Veel 
zangervaring had hij niet.” Peter wil weten 
of het toen goed klonk. “Nou, vals was het 
niet”, is het maximale dat Chris eruit weet 
te persen. “Later ben je meer gaan zingen 
en heb je lessen genomen en het is beter 
geworden. Ik ga natuurlijk niet zeggen dat 
je goed bent want dan ga je nóg verder 
naast je schoenen lopen. Toen ik het ini-
tiatief nam om een band te formeren om 
tijdens de prinsbekendmaking en de bal-
avond van 2012 te spelen, was Peter wel 
de eerste waar ik aan dacht. Met succes, 
weten we inmiddels want het was drukker 
dan ooit en dat is vele jaren zo gebleven. 
Van elk optreden dat we hadden, kwam 
een nieuw optreden en zo hebben we al in 
fl ink wat zalen gespeeld. Vorig jaar stonden 
we op een 25-jarig huwelijksfeest waar Jos 
ook gespeeld had toen het stel trouwde. 
Hoe leuk is dat?”

Spanning
Er zijn talloze anekdotes over de vier man-
nen die inmiddels vrienden zijn geworden. 
“Gelukkig wel want zoveel beledigingen pik 
ik niet van vreemden”, lacht Peter, die me-
teen op zijn nummer gezet wordt. “Weet je 
wat jouw lijfl ied voor de band is?”, vraagt 
Chris. “With or without you, van U2. Je 
bent niks zonder ons maar als we samen 
zijn, maken we elkaar af.” Navraag leert dat 
deze onderlinge spanning voornamelijk op-
loopt tijdens interviews met een niet nader 
te noemen correspondente, die het vuurtje 
graag een beetje opstookt. Gezonde span-
ning is er ook voor de komende optredens. 
“Dat heb ik zó gemist”, zegt Peter met een 
zucht. “Alle optredens die we hadden, zijn 
een jaar vooruitgeschoven. Ik geloof dat 
we over een maandje bij een uitgestelde 
bruiloft moeten spelen, dat is de eerste en 
daar hebben we ongeloofl ijk veel zin in.” 

23 april 2022 staat vetgedrukt in de agen-
da’s; dan gaat het dak eraf van Den Herd. 
Kaarten zijn vanaf nu te koop via 

www.denherd.nl

AMUSEMENT

vervolg van pagina 1

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:

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

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

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 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

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

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

IN HET THEATER

BLADEL - Eindelijk kun je nu komen kij-
ken naar deze mooie kindermusical in 
Den Herd op zaterdag 10 juli om 19.00 
uur.  Een groep kids uit Bladel en om-
geving gaat u zeker vermaken met deze 
voorstelling naar het boek van Annie 
M.G. Schmidt. 

De musicalleerlingen hebben lang mo-
gen repeteren, ook tijdens de lockdown, 
maar nu mogen ze dan echt gaan stralen. 
Kaarten kun je nu bestellen via theater@
denherd.nl en info@desdemonadance.nl. 
De kaarten kosten € 10,-.  Maar wegens 
corona mag de zaal helaas niet vol zijn, dus 
wacht niet te lang! De kinderen hopen zo 

dat u allemaal komt kijken na een jaar van 
wachten. 

Poes Minoes
Het bekende verhaal van de poes Minoes 
die in een mens verandert, maar hoe en 
waarom dat snapt niemand. Alle katten uit 
de buurt gaan mee op onderzoek en ko-
men dan oog in oog te staan met Ellemeet 
en die haat katten... 

Ben je na het zien van deze show enthou-
siast geworden, dan kun je mee gaan doen 
met onze volgende musical. Zingen, dansen 
en acteren doen we elke vrijdag bij Podi-
um10, Biezeveld 10. Zien we je op 10 juli?

Kindermusical Minoes in Den Herd

Beperkt aantal 
kaarten beschikbaar!

Voor alle voorstellingen in Den Herd 
geldt in beginsel dat er een beperkt 
aantal kaarten beschikbaar is. Dit is 
afgestemd op de nu geldende richtlij-
nen. 

Zodra de maatregelen versoepeld 
worden, komen er per voorstelling 
meer kaarten beschikbaar.
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Openingsuren:
ma. t/m vr. van 9 tot 17.30 u

za. van 9 tot 16 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

UIT EIGEN KWEKERIJBroekstraat 15 - Bergeijk - Tel. 06-222 09 819UIT EIGEN KWEKERIJUIT EIGEN KWEKERIJ
Like ons op Facebook

Als het over isolatie gaat, denken 
we in eerste instantie aan gevelisolatie. 
Oude spouwmuren worden in grote ge-
tale en met succes na geïsoleerd. Toch 
zou de meeste aandacht bij isoleren 
naar het dak moeten gaan. 

Via het dak vinden de grootste energiever-
liezen plaats, ook al wordt er boven minder 
of niet verwarmd. Warmte stijgt nu eenmaal 
naar boven. Daarbij is het dakvlak vaak 
een groot deel van de thermische schil. 
Daarom is het belangrijk dat het dak goed 
geïsoleerd wordt. Voor nieuwbouw zijn de 
normen voor het dak het hoogst. Bij het 
na-isoleren van een spouw ben je gebon-
den aan de breedte van de spouw (5 tot 
7cm). Bij isolatie geldt het principe hoe dik-
ker hoe breder. Bij het isoleren van het dak 
is die beperking er niet. Aan de buitenkant 
kan er een extra dakplaat opgelegd wor-
den van ongeveer 10cm en onder het dak 

is er tussen de gording vaak ruimte voor 
17cm isolatie. De warmteweerstand (Rc ) 
van een dak is gemakkelijk met 3,5 te ver-
hogen. Als je dat doet, kom je in aanmer-
king voor subsidie van het rijk. De regeling 
heet ISDE en is te vinden bij RVO.nl. Het 
dakvlak van een standaardwoning is on-
geveer 75m2. De beschikbare subsidie is 

€20 per m2; €1500 dus. Daarbij komt dat 
het btw over isolatiewerkzaamheden niet 
21% maar 9% is. Bovenop deze voorde-
len hebben de inwoners van de gemeen-
ten Bergeijk en Bladel nog de mogelijkheid 
om een gemeentelijk subsidie te stapelen, 
bijvoorbeeld €750. De belangrijkste winst 
is natuurlijk een beter huis en minder CO2 
uitstoot. 

Op donderdag 17 juni organiseert Kempen
Energie in samenwerking met de Biblio-
theek een speciale onlineworkshop over 
energie en subsidie. Naast informatie over 
subsidiemogelijkheden wordt er ook infor-
matie gegeven over de maatregelen zelf. 
Over hoe je nu een dak het best kun iso-
leren. Als je daarover vragen hebt, kun je 
met ingang van zaterdag 12 juni ook weer 
terecht in onze Energieloketten.

www.kempenenergie.nl

Subsidie voor dakisolatie
Advies over energieverbruik

De lente 
brengt ons 
weer mooie 
dagen en 
avonden! De 
barbecues 
en vuurkor-

ven worden weer tevoorschijn gehaald. 
Behalve gezelligheid, geeft dit ook rook. 
Daarin zitten schadelijke stoff en, zoals 
fi jnstof. 

Daarom enkele tips voor minder schadelijke 
stoff en in de lucht: 
1.  Blokken geperst hout zonder toevoe-

gingen zijn het minst schadelijk. Gebruik 
blokken met het FSC- of PEFC-keurmerk. 

Stapel ze losjes, zodat er veel zuurstof bij 
kan. Zo kan het hout volledig verbranden.

2.  Gebruik alleen gedroogd hout (minimaal 2 
jaar drogen). Gebruik een vochtmeter om 
te meten of het hout droog genoeg is.

3.  Stook geen geïmpregneerd of geverfd 
hout, snoeihout of afval. Dit is zelfs ver-
boden! 

4.  Laat de barbecue of vuurkorf uit bij wind-
stil of mistig weer. Raadpleeg vantevoren 
www.stookwijzer.nu en let op het stooka-
lert (www.rivm.nl/stookalert).

5.  Een elektrische barbecue geeft nauwe-
lijks (rook)overlast. Toch kan hierin ook 
giftige rook ontstaan, doordat vocht en 
vet uit het vlees druipt. Dat kun je voorko-
men met een vetopvangbakje.

Tips voor een veilige barbecue/vuurkorf

Weekkrant PC55
In PC55 lees je over 

mensen en bedrijven die je ként.
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Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

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

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

Opening 
Dierenpension Vessem

Wij, moeder Ria en zoon Ruud hebben op 1 mei 2021 ons dierenpension in 
Vessem geopend. Het dierenpension is er voor vakantie-, maar ook voor dag-
opvang voor honden en katten.

Beide zijn gek op dieren. Ria is met allerlei honden opgegroeid en hielp altijd bij haar 
zus in het pension. Ze heeft jarenlang in de zorg gewerkt en had vanaf 2000 een 
hondentrimsalon. Nu heeft ze besloten om alleen maar dieren te gaan verzorgen. 
Ruud heeft bij verschillende dierenpensions en opvangcentra stage gelopen. Is toen 
toch als beveiliger op een waarde transport gaan werken. Na drie jaar heeft hij toch 
zijn hart gevolgd en gaat hij in een dierenpension werken. De nodige papieren en 
opleidingen zijn behaald.

We vinden het een uitdaging om uw hond en kat een mooi verblijf te geven. Wanneer 
uw dier een goed verblijf heeft kunt u ook volop genieten van uw vakantie. Ook wan-
neer u gaat werken, op zakenreis moet, naar het ziekenhuis, op familiebezoek gaat, 
gaat verbouwen, visite krijgt of andere redenen, kunnen uw huisdieren bij ons terecht. 
We zijn het hele jaar geopend. Wanneer u uw huisdier bij ons komt brengen, vragen 
wij zoveel mogelijk informatie. Wij willen graag dat u uw huisdier met een gerust hart 
bij ons achterlaat, zodat uw huisdier en u een fi jne tijd hebben. 

Mocht u na het bekijken van onze website (www.dierenpensionvessem.nl) nog vragen 
hebben, of een keer langs willen komen, neemt u dan gerust contact met ons op. 
Wij hopen u en uw huisdier(en) hier binnenkort te mogen begroeten!

Met vriendelijke groet,

Ria en Ruud van Vulpen

Dierenpension Vessem
Ellenbroek 2, 5512NE Vessem

www.dierenpensionvessem.nl
info@dierenpensionvessem.nl 
Tel: 06- 838 782 75

Door Arie van den Berk

Volgende maand barsten de zomervakanties weer los. 
Wat kijken we er allemaal naar uit. We dromen van witte 
stranden, blauwe luchten en terrasjes, veel terrasjes. 

Vrij zijn
Heerlijk natuurlijk maar eigenlijk is vakantie zo veel meer 
dan dat. Vakantie is letterlijk vrij zijn. Vrij van verplichtingen 
en zorgen. Waar je ook bent. Op dat witte strand, op dat 
terrasje of gewoon thuis; in de tuin of in het park.

Vrij van zorgen 
Lang geleden dat we dat waren. Wij hopen dat we allemaal 
zorgeloos mogen genieten van deze zomer en van daarna. 
Dat zou geweldig zijn. Maar de realiteit leert ons dat 
dat echt niet zal gaan lukken. Als we denken aan al die 
nabestaanden die de afgelopen periode afscheid hebben 

moeten nemen van een dierbare, weten we dat de komende maanden nooit zorgeloos 
kunnen zijn voor iedereen. Het verdriet blijft, dat neem je ook mee naar dat witte strand, 
het terras. 

Vrij van zorgen; ook onmogelijk voor al die mensen die hun gezondheid verloren en nog 
altijd vechten voor hun bestaan. Zorgeloosheid is ook ver te zoeken voor iedereen die zijn 
baan of bedrijf heeft verloren. Geen zorgen meer; ook ondenkbaar voor de zwaarbelaste 
mensen in de zorg die het zwartste scenario nu kennen en weten dat dat zomaar weer 
kan gebeuren. En hopelijk komt de zorgeloosheid terug bij al die jongeren, die zo hebben 
geleden onder de isolatie van de afgelopen maanden.

Een hartverwarmende zomer 
Wat zou het mooi zijn als eenieder die hopelijk wel zorgeloos kan genieten, ook wat tijd 
investeert in een of meer van de mensen die niet zonder zorgen kunnen zijn. Aandacht, 
een bezoekje, een bemoedigend woord; juist dát kan ook even de zon laten schijnen voor 
hen, die zich niet kunnen koesteren in een zorgeloze zomer. Wij wensen daarom iedereen 
een mooie en hartverwarmende zomervakantie, zo vrij van zorgen als mogelijk!

Op naar een hartverwarmende zomer!

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

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

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

Dit jaar doen er negen lokale kunstenaars 

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

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

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

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

Goed om te weten!

Weekblad
gratis & betrokken

ontspannend & kempisch
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Een oud krantenbericht, citaat: “Weinigen 
zullen weten dat er in Lotenhulle bijna  
dertig jaar een geitenbond actief was.  
Lotenhullenaar Hugo Saey is het laatste 
nog levende lid van het in 1989 ter ziele  
gegane ‘De Koe van de Werkman’. De 
Lootse geitenbond ‘De Koe van de Werk-
man’ werd opgericht in 1960. De bond 
organiseerde jaarlijks de dinsdag van de 
grote kermis in oktober een keuring.

Bij ons is Lotenhulle vast niet zo bekend. 
Het is een Belgisch dorp dat deelge-
meente is van Aalter in Oost-Vlaande-
ren. Het gaat me niet zozeer om dat 
dorp maar om de naam van de ter ziele  
gegane geitenbond. Het hebben van 
een dergelijke vereniging komt overeen 
met onze contreien in het verleden. Ook 
hier zijn tot in de tijd van onze (groot-)
vaderen bij werklieden nog dergelijke 
afkomstsignalen zichtbaar. Helemaal op 
de Kempen gericht was het zo dat vanaf  
de tweede helft van de negentiende 
eeuw er bij ons veelal grote boerenge-
zinnen waren en de aanwezige sigaren-
industrie werklieden nodig had. De boer-
derijen hadden te weinig opbrengst om 
het geheel te delen onder de kinderen. 
De industrie bood uitkomst. Dat klikte 
prima. De werklieden, veelal van boeren 
komaf, gingen wonen in een gezinswo-
ning met veel grond. Daarin konden ze 
volop groente verbouwen en er een of 
meerdere beesten houden. Beesten die 
daarvoor in aanmerking kwamen waren 
kippen, varkens maar ook geiten. Geiten 
gaven de gezinnen melk en hadden veel 

minder plaats nodig dan koeien. Binnen 
dit kader moet de ook gebezigde term 
“Een geit is de koe van de werkman” 
worden beschouwd. 

Momenteel beperkt het dieren houden 
in de burgermaatschappij zich veelal tot 
honden en katten. Verliezende dieren 
zijn die waarvan de dagelijkse verzor-
ging zeer veel tijd kost, die bij vakanties 
niet mee kunnen en ook moeilijk elders 
kunnen worden ondergebracht. Vogel-
verenigingen, bijenverenigingen leggen 
het loodje of hebben het moeilijk nieuwe 
leden te vinden. Met de groei van de vrije 
tijd moet de moderne mens bewegings-
vrijheid hebben. Als je dan toch een dier 
wilt dan blijkt dat honden en katten een 
perfect alternatief zijn. Daarnaast blijken 
knaagdieren, vissen en kippen het nog 
redelijk te kunnen volhouden. 

Als een huishouden in het geheel op 
vakantie gaat, dan kun je een hond 
wel meenemen of, net als een kat, een  
vakantiehuis geven. Een hond heeft nog 
als voordeel dat die moet worden uitge-
laten en daardoor de baas verplicht zich 
dagelijks te bewegen. In Duitsland geldt 
zelfs een wet dat het hondenhouders 
verplicht hun huisdier minimaal twee 
keer per dag een half uur uit te laten. 
Voor alleenstaanden is een hond ook 
een goede partner om tegen te praten, 
aanhankelijkheid te krijgen en naar bui-
ten te gaan. 

Om nu te beweren dat het houden van 
gezelschapsdieren een uitvloeisel is van 
het vroegere boerenleven, is toch een 
brug te ver. Varkens hebben als huisdier 
het lootje moeten leggen. Honden en 
katten leefden vroeger ook al in de bur-
germaatschappij. Het zijn gewoon dieren 
die nog steeds passen in onze drukke, 
snelle maatschappij. Ze zorgen voor een 
rustpunt. 

Dick Bos

Huisdieren

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

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

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

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

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

*Lingerie at Corina
Hof 9 • 5571 CA Bergeijk

T 0497-338601 • M 06-29581893

Actie geldig van 1 t/m 30 juni 2021.

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

BERGEIJK - Na 
bijna 6 maan-
den gesloten te 
zijn, vanwege 
de coronamaat-
regelen, mogen 
we gelukkig 
weer open. On-
der voorbehoud 
van de pers-

conferentie kunt u vanaf zaterdag 5 juni 
het museum weer bezoeken.

De markten waar wij onze inkomsten van-
daan halen mogen, op een enkele na, nog 
steeds niet doorgaan, waardoor wij al van-
af vorig jaar zeer weinig inkomsten ge-
had hebben. Desondanks vragen wij nog 
steeds geen entree voor het museum. In 
het afgelopen half jaar zijn er weer diver-
se nieuwe items bijgekomen. Ook wij zelf 
hebben niet stilgezeten en hebben een 
poppenmachine volledig gereviseerd die u 
kunt zien werken. Natuurlijk zijn ook weer 
de vele mappen met sigarenbandjes te be-
wonderen. Wilt u zien hoe vroeger sigaren 
gemaakt werden? Dan kunt u dit aangeven 
tijdens het bezoek, voor zowel shortfillers 
als longfillers. Ook kunt u hierover vragen 
stellen die we graag zullen beantwoorden

We houden ons volledig aan de corona-
regels: registratie bij binnenkomst en ver-
plicht mondkapje in het museum. We heb-
ben een goede desinfectiegel aangeschaft, 
die u bij binnenkomst kunt gebruiken, ook 
bij het verlaten van het museum. Tevens is 
er een markering waardoor het voor u ge-
makkelijk is om de 1,5 m in acht te nemen.

Alle bezoeken gaan op afspraak. Een af-
spraak maken kan op de volgende manie-
ren via telefoon 06-23556643, email: info@
desigarenmaker.nl of via onze site www.
desigarenmaker.nl. Daar vind u een reserve-
ringsformulier. Bij elk bezoek is koffie/thee 
inbegrepen. Voor de kinderen is er een ou-
derwetse snoepautomaat waar zij gratis een 
met snoepjes gevuld ei uit mogen halen.

Wij zijn op maandag t/m zaterdag open van 
10.00 tot 17.00 uur. Bezoekadres: Hagel-
kruis 47 in Bergeijk.

Museum De Sigarenmaker 
gaat weer open!

Onlangs bracht groep 5a van Basis-
school de Leilinde een bezoek aan het 
gemeentehuis. In hun geschiedenisles 
zijn de kinderen bezig geweest met het 
thema ‘Steden en staten’. 

Ze waren erg benieuwd naar de verschillen 
tussen het bestuur van een stad of dorp 
van vroeger en nu. De kinderen kregen een 
rondleiding door het gemeentehuis en kon-
den vragen stellen aan wethouder Maarten 
Maas en burgemeester Annemieke van de 
Ven. Het was een leerzame middag!

Bezoek van 
groep 5a 
de Leilinde
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Eric (55) uit Hooge Mierde werkte jaren-
lang in een commerciële functie in de 
buitendienst in de grafi sche industrie. 
Een rol die uiteindelijk toch vooral ge-
richt was op verkoop en geld. 

Na verloop van tijd gaf dit hem geen vol-
doening meer. Hij heeft vrienden die een 
dagopvang voor ouderen met dementie 
hebben. Tijdens zijn bezoeken daar, wordt 
hem regelmatig gevraagd waarom hij niet 
‘overstapt’ naar de zorg. Die lijkt op zijn 
lijf geschreven. Eric vond echter nooit een 
mogelijkheid waarin hij een zorgopleiding 
kon combineren met werken, zodat de 
overstap fi nancieel gezien haalbaar zou 
zijn.

Tot hij stuitte op een advertentie van Lef-
gozer. Even later las zijn vrouw die ook en 
zij gaf hem het laatste zetje: waarom ga je 
dit niet doen? Zij hebben vervolgens snel 
de knoop doorgehakt. Samen, want je hele 
gezin moet mee… Het is inderdaad even 
wennen voor zijn gezin. Eric is op andere 
tijden aan het werk maar wat het grootste 
verschil is, is dat hij meer energie heeft, een 
stuk vrolijker thuiskomt en dan ook weer 
iets te vertellen heeft.

Studie
Eric is begin mei gestart bij ‘Oktober’ 
op een afdeling met psychogeriatrische 
patiënten. Naast het werken in de praktijk, 
volgt hij lessen via OPPstap. De eerste 
periode twee dagen per week, daarna 
wordt dat één dag. Het leren vindt Eric 
nu het zwaarst. Dat gaat op een com-
pleet andere manier dan vroeger. Hij is nu 
bezig met dingen als leerdoelen en zelf-
refl ectie. 

Fijne groep
Gelukkig zit hij in een heel fi jne groep 
waarmee hij kan overleggen. Dat doen 
ze ook regelmatig via de APP-groep die 
ze aangemaakt hebben. Iedere lesdag 
start met een vragenrondje ‘hoe gaat het 
met jou’? Dat is heel inspirerend, geeft 
inzichten en steun. Ze vullen elkaar aan, 
ook omdat er een leeftijdsverschil is en de 
klasgenoten een verschillende achtergrond 
hebben. 

Volg je hart
Eric wil diegenen die een carrièreswitch 
overwegen een tip meegeven: ‘volg je hart 
en kijk niet alleen naar je pensioen. Het 
leven is te kort om te twijfelen’.

‘Het leven is te kort om te twijfelen’

Interesse in Lefgozer?
Lefgozer (m/v) is een regionale samenwerking met partijen in Zuidoost-Brabant: 
Oktober, Joris Zorg, ZuidZorg, Vitalis, Archipel, Sint Annaklooster en Ananz. De 
samenwerking is gestart per december 2020. Het initiatief komt uit Noordoost-
Brabant waar in de afgelopen 20 maanden ruim 350 mensen zijn gestart en de eerste 
100 deelnemers inmiddels gediplomeerd zijn. Om in de toekomst meer mbo-leerlin-
gen te kunnen opleiden voor de zorg, zijn de voorwaarden om een opleiding te starten 
voor zij-instromers, de zogenaamde ‘Lefgozers’, aantrekkelijker gemaakt. 

Het werk-leerprogramma omvat een verkorte mbo-zorgopleiding waarbij het diploma 
Verzorgende IG  wordt gehaald in 18 maanden. 100% Vergoeding van de opleiding, 
een passend salaris vanaf dag één plus een baangarantie met een vast contract in 
de ouderenzorg. Gedurende het traject is er persoonlijke begeleiding van een werk-
begeleider, een groepsdocent en een carrièrecoach. 

Meer weten of je aanmelden? 
www.lefgozer.nu

NIEUWE OPENINGSTIJDEN

MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

Model: 5825
Vanaf: € 1210,-

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

Model: 5
903

Vanaf: €
 2352,-

incl. 
Sta-Op

MEER AANDACHT 
VOOR

GOED ZITTEN

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

WIST 
   JE 
 DAT...?

... Deet, het middel dat het meest wordt gebruikt 

tegen muggen, erg ongezond is? Onderzoek wees uit dat 

kattenkruid misschien wel 10 keer beter werkt dan 

Deet. Inmiddels komen er steeds meer producten tegen 

muggen in de handel waarin kattenkruid is verwerkt en 

die een stuk minder schadelijk zijn.
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Pasta-vleessalade
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 250 g pasta b.v. Penne
o 125 g plakjes cervelaat
o 125 g plakjes beenham 
o 100 g jonge kaas aan stuk
o 400 g erwten-wortelen
o 3 grote augurken
o 3 el zilveruitjes
o 3 gekookte eieren
o 3 el yoghurt mayonaise
o 1 krop botersla

Kook de pasta is ruim kokend water
met 1 tl. zout. Snijd ondertussen de
plakjes cervelaat, beenham, kaas en
augurken in stukjes. Keer de pasta
met het kookwater om in een vergiet
en spoel af onder koud stromend
water voor ongeveer 30 sec. Laat de
pasta afkoelen tot lauwwarm. Snijd
de gekookte eieren in 8 partjes. Voeg
alles bij de pasta en roer goed om.

Je kan deze salade prima ’s morgens

maken en in de koelkast bewaren
maar zet een half uur voor serveren
uit de koelkast, ijskoud heeft het
minder smaak!

Serveer deze salade op blaadjes
botersla. Ook lekker bij de BBQ.

Tip: neem een kleine variant van de
pasta soort die je gebruikt, dit is veel
smaakvoller in pasta-salades.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 6 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 45 minuten

125 g plakjes beenham 
aan stuk

mayonaise

Ik houd van recepten waarvoor ik niet 
speciaal naar de winkel hoef. Nu weet ik 
dat ik een vrij uitgebreide voorraadkast heb 
(lees: kleine supermarkt) maar toch denk 
ik dat veel Kempenaeren het meeste voor 
deze pasta salade ook al in huis hebben.

Lekker en simpel, daar houden we van!

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

JONG & OUD

In 2022 verhuist LEKK naar een nieuw 
pand op bedrijventerrein Kleine Hoeven. 
LEKK is een gespecialiseerd advies- en 
onderzoeksbureau voor lekkages of 
overlast door vocht en schimmel. 

Met inspecties en meetapparatuur wordt 
het probleem in beeld gebracht en advi-
seert LEKK over oplossingen. Het bedrijf is 
met name actief in Nederland. 

Het nieuwe pand wordt gebouwd aan de 
Kleine Hoeven en voorzien van een op-
leidings- en presentatieruimte, kantoren, 
een magazijn en ruimte voor stalling van 
bedrijfswagens. 

Het pand is ontworpen door Lauwers 
Ontwerp uit Reusel.

LEKK verhuist naar 
bedrijventerrein 
Kleine Hoeven

Impressie nieuwbouw

Het telefoonnummer voor spoedzorg 
van huisartenpost ShoKo is veranderd. 
Het nieuwe nummer is 040-2660505. Aan 
dit nummer zijn geen extra kosten ver-
bonden. 

Sla ‘m op in je telefoon! De huisartsenpost 
is voor spoedzorg bereikbaar op maandag 
tot en met vrijdag van 17.00 uur tot de vol-
gende ochtend 08.00 uur en op alle week-
end- en feestdagen.

Nieuw telefoonnummer 
huisartsenpost

Samen met 37 gemeenten, GGD Hart 
voor Brabant, GGD Brabant-Zuidoost 
en Novadic-Kentron bundelen we de 
krachten om drugs(gebruik) minder nor-
maal te maken. Communicatie, onder-
zoek en samenwerken op gebied van 
regelgeving en handhaving maken hier 
onderdeel van uit.

Samen met jongeren, ouders en jonge-
renwerk werd de campagne ‘Skip die trip’ 
bedacht en vormgegeven. Niks missen, 
gewoon lekker leven, feesten, vrienden, 
erbij zijn... met een gezonde leefstijl als uit-
gangspunt! 

De komende jaren worden er verschillende 
regionale én lokale campagnes en acties 
uitgevoerd. 

Voor meer informatie zie: 

www.regioprojectdrugs.nl 
www.skipdietrip.nl

Skip die trip!
Samenwerken om 
drugs(gebruik) 
minder normaal te makenHeb je door de coronamaatregelen een 

lager inkomen en heb je daardoor pro-
blemen met het betalen van huur, hypo-
theek of andere vaste lasten? Dan kom 
je misschien in aanmerking voor de Tij-
delijke Ondersteuning Noodzakelijke 
Kosten; ook wel TONK genoemd.

Voor wie?
TONK is niet alleen bedoeld voor onderne-
mers, maar ook voor fl exwerkers of mede-
werkers met een 0-urencontract of in loon-
dienst. Om in aanmerking te komen moet je 
voldoen aan een aantal voorwaarden. Deze 
lees je op www.kempengemeenten.nl/
tonk. Afhankelijk van jouw situatie kun je 
eenmalig € 1.500,- of € 3.000,- ontvangen. 
Dit geldt (met terugwerkende kracht) tot 30 
juni 2021.

Het aanvragen van TONK kan via www.
kempengemeenten.nl/tonk. TONK wordt 
voor de Kempengemeenten uitgevoerd 
door de afdeling Maatschappelijke Dienst-
verlening. Heb je nog vragen? Neem dan 
contact op via 0497-745544.

TONK: ondersteuning 
vaste lasten tijdens 
coronacrisis
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OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 
WWW.STAPPAERTS-MODE.NL

Van 35,99

Voor 25,99

Van 29,99

Voor 19,99

Van 49,99

Voor 39,99

Van 49,99

Voor 39,99

Van 49,99

Voor 39,99

summer sale
Van 29,99

Voor 19,99

Door Renate Pijnenburg

NETERSEL - Op vrijdagmiddag 28 mei 
werd het glas geheven op De Horst in 
Netersel. De reden daarvoor is dat deze 
week de woningen opgeleverd zijn. PC55 
was vorig jaar bij de start van de bouw 
en nam ook een kijkje nu de huizen klaar 
zijn. De toekomstige bewoners staan te 
trappelen om te verhuizen.

Mooi proces
Oké, helemaal klaar zijn de woningen nog 
niet maar de aannemer is wel klaar. J.A. 
van Gisbergen tekende voor de uitvoering 
en heeft alles naar grote tevredenheid af-
gewerkt. Marjolein van der Heijden geeft 
trots een rondleiding door haar huis. “Om-
dat wij een hoekwoning hebben gekregen, 
hebben we meteen onze woonkamer ver-
groot. Nu de woning is opgeleverd, kunnen 
we zelf aan de gang. De muren laten stu-
ken, de keuken laten plaatsen en de vloer 
laten leggen. We gaan zelf meteen boven 
aan de gang en kunnen dan al snel in ons 
huis gaan wonen. Beneden is het wat la-
ter klaar maar we hebben geen haast.” Ze 
kijkt terug op het bouwproces dat in CPO-
vorm gerealiseerd is. “Wat een fantastische 
manier van bouwen is dit gebleken”, con-
cludeert ze enthousiast. “Over álles moes-
ten we in gezamenlijkheid een beslissing 
nemen maar we waren het over alles best 
snel eens. We hebben maar één spoedver-
gadering gehad en ook dat probleem was 
snel opgelost. De neuzen stonden steeds 

dezelfde kant op en dat heeft heel con-
structief uitgepakt.”

Trots
Volgens wethouder Fons d’Haens is dit 
project aan De Horst in Netersel hét voor-
beeld zoals CPO bouwen eruit zou moeten 
zien. “Niet het eigenbelang voorop maar 
oog voor elkaar, overleg en saamhorigheid. 
We gaan de komende tijd op zoek naar een 
nieuwe locatie in Netersel want er is nog 
steeds vraag naar starterswoningen. Als 
wethouder ben ik trots op dit project want 
het doel is bereikt: de jeugd kan in het dorp 
blijven wonen.” Alle betrokkenen spraken 
lovende woorden: de architect, de steden-
bouwkundige, de uitvoerder, de voorzitter 
van de locatievereniging Bouwen in Neter-
sel en natuurlijk de toekomstige bewoners. 
Iedereen is trots op het resultaat. De toe-
komstige bewoners, vrienden van elkaar, 
zijn het afgelopen jaar heel vaak even gaan 
kijken in de straat. 

Marjolein: “We zagen het bijna met de dag 
veranderen; een mooi proces om mee te 
mogen maken. Het overleg met het bouw-
team was altijd goed en we waren altijd 
welkom. Er zijn veel beelden gemaakt 
met een drone en daar hopen we nog een 
mooie fi lm van te kunnen bekijken. Leuk 
voor later.” Nadat alle complimenten uitge-
sproken waren, was het tijd om het glas te 
heff en en samen lekker te eten. Dat laatste 
zal nog vaak gebeuren in de straat want het 
spreekwoord ‘beter een goede buur dan 

een verre vriend’ is in De Horst niet van 
toepassing; daar zijn de buren al vrienden 

en dat waren ze al voordat de eerste schop 
in de grond ging.

Een goede buur die je vriend al is
CPO project De Horst Netersel opgeleverd

Volgens wethouder Fons d’Haens is dit project aan De Horst in Netersel hét voorbeeld 
zoals CPO bouwen eruit zou moeten zien. “Niet het eigenbelang voorop maar oog 
voor elkaar, overleg en saamhorigheid. We gaan de komende tijd op zoek naar een 
nieuwe locatie in Netersel want er is nog steeds vraag naar starterswoningen.”

IN DE KERN
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  WIST
     JE 
DAT...?

... 60% 
van onze hersenen 
uit vet bestaat? 

Daarom hebben we dus 
ook vet nodig 

om goed te kunnen 
functioneren.

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

oranje
JUICHTJUICHT

MIDDELBEERS - Alle zaterdagen in juni 
zal er de mogelijkheid zijn weer lekker 
wat leesvoer in te slaan voor de vakantie 
of om thuis in de tuin heerlijk te kunnen 
lezen.  

Omdat er in januari geen boekenbeurs kon 
worden georganiseerd, denken wij dat het 
goed is om toch een mogelijkheid te bie-
den voor alle mensen die graag  lezen. Het 
assortiment zal zich beperken tot romans, 
thrillers en detectives. 

Het betreft zaterdag 5 juni, zaterdag 12 
juni, zaterdag 19 juni en zaterdag 26 juni 
2021. Het Oude Kerkje is op deze zater-
dagen open van 10.00 tot 14.00 uur en de 
toegang is gratis. De op dat moment gel-
dende regels van het RIVM zijn bepalend. 
Dit betekent in elk geval mondkapje dragen 
en gelimiteerd aantal personen binnen.

Het adres is Willibrordstraat 25 in Middel-
beers. U vindt ons op Facebook: www.fa-
cebook.com/oudekerkje. Meer informatie 
is te vinden op 

www.oudekerkje.nl

Boekenverkoop in 
het Oude Kerkje

Leerplichtige kinderen die komend 
schooljaar in het buitenland (bijvoor-
beeld België) naar school gaan, hebben 
een vrijstelling van schoolinschrijving 
nodig. Deze kun je tot 1 juli aanvragen 
via www.reuseldemierden.nl/leerplicht. 
Je kunt het formulier ook opvragen via 
leer-plicht@reuseldemierden.nl. 

Voor het krijgen van vrijstelling moet je een 
verklaring van de directeur van de buiten-
landse school toevoegen. Vragen? Neem 
dan contact op met Nancy Vosters via 088-
4970169.

Naar school in 
het buitenland?
Aanvragen vrijstelling van 
schoolinschrijving tot 1 juli

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

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

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

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

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

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

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

www.bevolkingsonderzoeknederland.nl

Onderzoekscentrum voor het 
Bevolkingsonderzoek borstkanker 
staat in Bladel

Volgende week in PC55: 

De EK Special
Mis ‘m niet!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

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

betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis? 

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

www.garagehuijbregts.nl

Wij doen alles voor uw auto.

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

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

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

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

DE AIRCO SPECIALST
Airco Service Hein

Gratis
Airco Controle

Mei t/m Juli

Bedrijfsweg 4B I 5531PT Bladel I 0497-336388 I www.aircoservicehein.nl

Op Weg
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 Sniederslaan 63-65
Bladel

www.bito.nl

Dé E-bikespecialist van de Kempen! 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Vragen? Mail naar ek@pc55.nl

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

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

DESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaar

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 deW ijdevenLamers    

25 jaar

Particulier - Zakelijk
Hypotheken • Verzekeringen 

Sparen • Lenen 
Krediet • Pensioen
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Grand Café Brasserie 
La Gare

High Beer/Wine 
voor 2 personen

Van Bommel 
Optiek

Zonnebril naar keuze

De BBQ Specialist
BBQ Populair 

voor 4 personenDE BBQ
SPECIALIST

Marts 
Worstenbrood

Kadobon 
t.w.v. € 50,-

Jumbo 
Dick van Gerwen
Luxe BBQ pakket 
voor 5 personen

Wijnslijterij Hendriks
Een koker met 

cocktail en bar tools

Tuincentrum 
Groenen
Kadobon 

t.w.v. € 50,-

Gall & Gall
Kadobon

t.w.v. € 25,-

Albert Heijn Bladel
Boodschappentas 

t.w.v. € 50,-

IJssalon Picolo
3 kadobonnen 
t.w.v. € 10,-

Bladel Centrum
Bladelbon 

t.w.v. € 50,-

DA Antonius
Een schoonheids-

behandeling 
t.w.v. van € 50,-

De Houtwinkel
Kadobon 

t.w.v. € 50,-

Etos
Kadobon

t.w.v. € 25,-

Bakkerij Swaanen
2 luxe belegde 

broodjes & drankje 
t.w.v. € 20,-

Voet en Goed
Kadobon 

t.w.v. € 50,-

BLADELCENTRUM.NL/ACTIE

Welkom terug!Welkom terug!

Wonen

Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel | 0497 381795 

www.dehoutwinkelbladel.nl

Voor alles aan en rondom uw huis kunt u bij ons terecht. We geven deskundig 
advies en leveren maatwerk producten uit onze eigen werkplaats. Daarnaast 
zorgen we voor vakkundige montage. Zo nemen we u alle zorg uit handen!

Ali is helemaal verzot op glas 
Daarom zijn alle kastdeuren 
ook van glas gemaakt

‘‘ Het appartement 
was te mooi om te 
laten schieten en 
voor alles moet een 
oplossing zijn

‘‘ Het appartement 
was te mooi om te 
laten schieten en 
voor alles moet een 
oplossing zijn’’

Ali en Ad Loos woonden veertig jaar met veel 
plezier in een vrijstaand huis is Riethoven. Nu het 
pensioen zich aangekondigd heeft, werd de woning 
te groot voor het echtpaar. Gezocht werd naar een 
appartement in een levendige omgeving met veel 
kastruimte. Het eerste vonden ze in Veldhoven, 
dat laatste bij De Houtwinkel in Bladel, waar ze 
kasten op maat lieten maken. Sinds september 

Kleiner gaan wonen
Ali werd geboren in Riethoven en de wieg 
van Ad stond in Bergeijk. “Ik was en ben 
enorm verknocht aan het dorp, bijna heel 
mijn familie woont er”, vertelt Ali Loos. “Maar 
in Riethoven zijn geen appartementen en 
we wilden toch echt kleiner gaan wonen. Er 
zijn wel seniorenwoningen maar dan zit je 
nog steeds met een tuin. We hadden een 
grote tuin en dat was de laatste jaren meer 
een last dan een lust geworden. Ad hield 
alles buiten bij; er was een siertuin en een 
moestuin. Alle groenten wekte ik in zodat 
we de hele winter nog uit eigen tuin konden 
eten. Het onkruid wieden en sproeien 
wisselden elkaar af en vooral in de zomer 
was er geen houden aan. We konden 
eigenlijk niet goed op vakantie omdat we 
dan wisten dat de tuin ontploft zou zijn als 
we terugkwamen. We vroegen wel vrienden 
of familie om het een beetje bij te houden 
maar eigenlijk vraag je dan veel.”

Samen
Nu Ad en Ali meer vrije tijd gaan krijgen, 
willen ze er wat vaker op uit. “Er zijn nog 
genoeg vakantiebestemmingen om te 
ontdekken”, zegt Ad. “Nu de druk van het 
huis en tuin weg zijn, kunnen we makkelijker 
weg. Ons huis was snel verkocht en na 
even zoeken vonden we dit appartement 
in Veldhoven. We zijn een paar keer gaan 
kijken voordat we de knoop doorhakten. 
Eigenlijk was het enige dat ons in eerste 
instantie weerhield om ‘ja’ te zeggen, dat 

er zo weinig opbergmogelijkheden in het 
appartement waren. Ik wilde geen afstand 
doen van mijn gereedschap, mijn boeken 
en de administratie en Ali schildert voor de 
hobby. Daar heb je ruimte voor nodig; je wilt 
niet alles in het zicht laten liggen en daarbij 
zitten we graag bij elkaar. Het is nu juist zo 
leuk dat zij bij het raam staat te schilderen 
en ik achter mijn pc zit. We hebben allebei 
onze eigen plek maar zijn toch bij elkaar.” 
Aan de muur hangen een aantal werken 
van Ali; pointillisme is haar specialiteit en 
ze houdt van kleur, dat valt op.

Kasten op maat
Voor het gebrek aan kastruimte moest 
een oplossing gezocht worden. “We zijn 
bij diverse winkels en doe-het-zelfzaken 
gaan kijken maar nergens vonden we wat 
we zochten”, vertellen Ali en Ad. “Totdat 
we bij De Houtwinkel binnen stapten. We 
legden ons probleem voor aan Arie en Bas 
en die kwamen meteen met voorstellen. De 
ruimte van de keuken en de woonkamer 

bleek uitstekend geschikt voor ruime en 
diepe kastwanden zonder dat die teveel in 
het oog zouden springen.” Ali is dol op glas: 
“Als ik een souvenir koop of sieraden zijn 
die bijna altijd van glas. Het materiaal leeft, 
schittert, weerkaatst het licht en suggereert 
ruimtelijkheid. Ik was dan ook erg blij met 
de mogelijkheid om de deuren van de 
kasten van glas te laten maken. Natuurlijk 
zijn de panelen aan de achterkant met folie 
beplakt zodat niet iedereen ziet wat er in de 
kasten staat. Daarbij geeft het een stukje 
veiligheid: het glas valt er niet uit bij breuk.”

Uitdaging
Ad en Ali zijn dolblij met het resultaat. 
“Het is mooier geworden dan we gedacht 
hadden”, roepen ze in koor. Ze lachen nog 
als ze terugdenken aan de monteurs die 
de onderdelen kwamen leveren. “Het was 
véél. De monteurs hadden dit nog niet 
eerder meegemaakt dat er zoveel kasten 
in één woning gemaakt moesten worden. 
Wij wonen op de eerste verdieping dus 

ze bleven maar lopen om alle onderdelen 
boven te krijgen. Het was jammer voor 
hun dat niet alles in de lift paste. Maar ze 
mopperden niet; ze hebben hard gewerkt 
en waren zelf ook blij met het resultaat. 
Het plafond bleek een beetje scheef te zijn 
en zo stonden ze voor nog een uitdaging 
maar die is prima en vrijwel onzichtbaar 
opgelost.”

Gelukkig
De toekomst ligt in Veldhoven, waar Ad en 
Ali van hun pensioen gaan genieten. ‘’We 
zijn een stuk kleiner gaan wonen maar 
door de toegevoegde opbergruimte in ons 
appartement hoefden we geen afstand te 
doen van de dingen waar we aan gehecht 
zijn. Het was ontzettend fijn dat we niet alles 
weg hoefden te gooien bij de verhuizing. 
Maar de kasten zijn nog niet allemaal vol 
hoor”, gniffelen ze.

OPZOEK NAAR OPZOEK NAAR 
HEEL VEEL HEEL VEEL 

DE HOUTWINKEL REALISEERDE VIJF KASTEN

BIJ AD EN ALI IN VELDHOVEN

OPBERGRUIMTEOPBERGRUIMTEOPBERGRUIMTE

De kasten van Ali en Ad zijn 
voorzien van softclose systeem

Ad kun nu al zijn 
hobbyspullen 
netjes opbergen

Hulselseweg 11, 5531PE Bladel  |  www.tuincentrumgroenen.nl  |  0497 360215

acties geldig t/m 11 juni 2019

Tevens vijverspecialist en –bioloog
Wij testen GRATIS uw vijverwater

2e Pinksterdag (10 juni)
extra open van 10:00 - 17:00 uur

2e PINKSTERDAG (ma. 10 juni) OPEN VAN 10:00 TOT 17:00 UUR

Bekijk ook eens onze website: www.tuincentrumgroenen.nl

AARDBEIEN 6-PACK
Doordragend | 7,99 per stuk

GROENTE &
KRUIDEN AZ

1 kg = 10 m²
Geeft 4 maanden

voeding 
met extra kalium

van 5,99 NU: 3,49

LANTANA
OP STAM

Zomerbloeier

PLECTRANTHUS
Hang | Bont blad | Tegen muggen

1,99 per stuk

CARILLION (MILLION BELLS)
Diverse kleuren in 1 pot

DRUPPELSLANG
15 meter slang + accessoires

Ideaal om planten te bewateren
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Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

Onze duim gaat omhoog voor iedereen die ons 60-jarig 
huwelijksfeest toch een feestelijk tintje hebben gege-
ven. De gehele familie, vrienden en ons straatje in de 
Vlassert voor de versiering, attenties, de vele kaarten 
en bloemen. Bedankt!

Sjaan en Koos Coolen

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

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

WAT WORDT WEL GEPLAATST De ‘Duim Omhoog’ is bedoeld voor een bepaalde persoon of groep 
mensen uit de buurt. Voor een mooie prestatie die geleverd is, of hulp geboden op het juiste moment.
WAT WORDT NIET GEPLAATST Een duim omlaag in verband met algemene ‘landelijke problemen’ 
zoals hondenpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet 
geplaatst met uitzondering wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

De ‘Duim’ gaat omhoog

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

... de ideale maat voor 
een vrouw niet 36 is? 

Niet in Engeland 
althans. 

In een niet echt serieus 
te nemen poll gaven zo’n 
2000 mannen aan dat ze 
maat 40-42 bij een vrouw 

het mooist vonden. 
Naast bruin haar en 
blauwe ogen. Fransen 
hebben daarentegen wat 
meer met superslanke 

vrouwen.

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

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

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

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

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

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

Zomerlidmaatschap 
tennisvereniging LTC de Kemphanen

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

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

Mobiel: 06-51229791

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

BLADEL - Daar wij geen 
fysiek Alzheimer Café 
kunnen organiseren 
i.v.m. de coronamaatre-
gelingen hebben wij sa-
men met KempenTV een 
online interview met Eva 
Delissen.

Eva Delissen is Mantelzorgondersteuner 
voor de gemeente Bladel. Je kunt bij haar 
terecht voor praktische hulp, informatie en 
advies over zorg en ondersteuning. Daar-
naast bied ze ook een luisterend oor en 
emotionele steun. Het interview met Eva 
wordt uitgezonden op maandag 7 juni bij 
KempenTV. 

Online interview met Eva Delissen

HAPERT - Op 17 en 24 juni organiseert 
Marc Hoeks Opleidingen bij de Poort 
van Brabant in Hapert een starterscur-
sus Eerste Hulp aan Kinderen. Verdeeld 
over 2 avonden leer je hoe jij eerste hulp 
kunt bieden (inclusief reanimatie). 

Interesse? Kijk voor meer info en inschrij-
ven op www.marchoeksopleidingen.nl of 
mail naar info@marchoeksopleidingen.nl.

BHV en EHBO/Code 95
Ook voor de cursussen BHV en EHBO/
Code 95 kun je terecht bij Marc Hoeks Op-

leidingen. Kijk op de website voor meer in-
formatie over de BHV-herhalingscursus op 
10 juni 2021 en de EHBO/Code 95 cursus 
op 12 juni 2021.

Starterscursus 
Eerste Hulp aan 
Kinderen

NL-Alert is het alarmmiddel van de over-
heid dat je waarschuwt en informeert 
over noodsituaties bij jou in de buurt. 
Denk aan een grote brand op een indus-
trieterrein, onverwacht noodweer of een 
giftige stofwolk na een explosie. 

Maandag 7 juni verzendt de overheid rond 
12.00 uur een NL-Alert testbericht in heel 

Nederland. Je ontvangt het testbericht op 
je mobiele telefoon. Daarvoor moet je mo-
biel opgeladen zijn én aanstaan. 

Lees het bericht direct, kom in actie en 
help ook de mensen in je omgeving daarbij. 
Meer informatie over NL-Alert via 

www.nl-alert.nl

Maandag 7 juni testbericht NL-Alert
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Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

Podium10 (Stichting open Muziek Centrum 
Bladel) zoekt:

Vrijwilligers onderhoud en klussen
Graag willen we een nieuw team samen-
stellen. Zij zorgt voor het onderhoud van de 
tuin en de omgeving op het buitenterrein 
en mag leuke ideeën opperen en uitvoeren.
Het samenwerkingsgevoel is belangrijk 
vooral als er een positieve link is te maken 
met muziek. Verder zoeken we handige 
vrijwilligers voor kleinere - en naar eigen 
vermogen - grotere klusjes. 

Interesse? Kom een kop koffie bij ons 
drinken! We geven je graag de benodigde 
informatie en uitleg. Gerard van Gompel: 
0497-382860 / 06-53245691 of gerard@
podium10.nl

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

Bibliotheek de Kempen zoekt:

Hulp in de bieb!
Je bent een van de gezichten van de vesti-
ging en je vindt het prettig om iedere bezoe-
ker naar tevredenheid te helpen. Jouw en-
thousiasme zorgt voor een prettige sfeer in 
de bibliotheek. Je werkzaamheden variëren  
van het verwelkomen en het te woord 
staan van bezoekers tot het presenteren 
en opruimen van boeken en andere media. 

Vind je het leuk om met mensen in gesprek 
te zijn en zit je graag met je neus in de 
boeken? Dan horen we graag van je! Eef 
Bauwens: tel. 085 77 33 200 of mail info@
bibliotheekdekempen.nl

www.vrijwilligersburaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Wat Nederland bijdraagt aan de inter-
nationale klimaatafspraken staat in het 
Klimaatakkoord. We gaan veel minder 
CO2 uitstoten. Daarvoor gaan we meer 
duurzame energie en minder fossie-
le brandstoffen gebruiken. Hoe we dit 
gaan doen, legt elke energieregio vast 
in een Regionale Energiestrategie (RES). 
Metropoolregio Eindhoven (MRE) is één 
van 30 energieregio’s. 

De RES-MRE bestaat uit 21 gemeenten, de 
provincie, twee waterschappen en Enexis 
Netbeheer. In de RES maken we afspraken 
over hoe we meer energie gaan besparen, 
duurzame energie gaan opwekken en duur-
zame warmtebronnen kunnen inzetten. De 
RES 1.0 wordt eind 2021 vastgesteld. Als 
gemeente voeren we deze lokaal en met 
elkaar uit. Meer actuele informatie over de 
RES via www.energieregiomre.nl. 

Veel gemeenten zijn al langer bezig met 
de energietransitie; denk aan windmolens 
en zonneweides. Veel woningeigenaren 
hebben zonnepanelen en hun huis goed 
geïsoleerd. Er zijn veel plannen om ener-
gie duurzaam op te wekken, maar ook om 
zonnepanelen te installeren. In de zomer 
van 2020 hebben de 21 gemeenteraden de 
concept-RES besproken. Alle colleges en 
de besturen van de waterschappen en pro-
vincie hebben deze versie vastgesteld. De 
reacties zijn meegenomen in de concept 
RES 1.0.

Energietransitie; 
hoe gaan we dat doen?

Van 21 tot en met 25 juni vindt er een mi-
litaire oefening plaats in onze gemeente. 
Dit is onderdeel van de opleiding voor 
militairen van de Koninklijke Landmacht. 

Het doorgaand verkeer wordt hierbij niet 
gehinderd. Mocht er door de oefening 
schade ontstaan, kun je dit (onder vermel-
ding van kenteken van het voertuig, datum, 
tijd, plaats en soort schade) melden aan: 
Sectie Claims van het Ministerie van De-
fensie, Postbus 90004, 3509 AA Utrecht. 
Telefoonnummer: 030-2180420. E-mail: 
jdvclaims@mindef.nl

Militaire 
oefening
21 tot en met 25 juni
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Voor alles aan en rondom uw huis kunt u bij ons terecht. We geven deskundig
advies en leveren maatwerk producten uit onze eigen werkplaats. Daarnaast
zorgen we voor vakkundige montage. Zo nemen we u alle zorg uit handen!

Precies twintig jaar deden Patrick en Chantal van 
Gorp met hun keuken en toen was het hoog tijd 
voor een nieuwe. Een hoogglans witte keuken, 
van alle gemakken voorzien. Extra diepe kasten, 
greeploos, een fraaie afzuigkap en meer dan 
genoeg werkruimte. Bedacht en geplaatst door 
De Houtwinkel. Elke dag wordt er volop genoten 
van de keuken, die precies is geworden zoals 
gehoopt.

Hoogglans wit
“Mijn vrouw heeft altijd geroepen dat áls 
er nog ooit een nieuwe keuken kwam, die 
hoogglans wit moest zijn”, vertelt Patrick. 
“Een jaar of acht geleden kreeg ze het steeds 
vaker over een nieuwe keuken dus heb ik 
haar een pot hoogglans witte verf gegeven. 
Dat was voor een poosje voldoende maar 
ik moest daarnaast steeds vaker met een 
schroefmachine aan de gang; de keuken 
was op. Ik zit zelf in het onderhoud en 
service en weet hoe het is om te verbouwen 
omdat ik dat bij anderen elke dag zie. Ik 
had geen zin in die toestanden thuis dus 
zochten we een bedrijf waar we alles uit 
handen konden geven. Op advies van 
onze vaste timmerman - Harm Michiels – 
kwamen we bij De Houtwinkel terecht. Ik zal 
je eerlijk zeggen dat mijn eerste reactie op 
zijn advies was: ‘Een bouwmarktkeuken??? 
Dat nooit!’ maar Bas overtuigde me dat ze 
bij De Houtwinkel alleen kwalitatief goede 
maatwerkkeukens verkopen. Ik heb ons 
Chantal naar Bladel gestuurd en de rest 
ging vanzelf.”

Indeling en uitvoering
Chantal zocht de keuken uit. “Patrick wilde 
niet eens mee”, lacht ze. “Hij heeft er geen 
verstand van zegt hij en vertrouwt op mijn 
goede smaak. Ach, van te voren wist hij 
toch al dat het hoogglans wit zou worden. Ik 
had zelf geen idee wat ik qua indeling wilde, 
ik wist alleen dat de keuken op een andere 

plek in het huis moest komen. Ik kwam bij 
Bas terecht en hij is bij ons thuis komen 
kijken naar de mogelijkheden. Hij heeft de 
keuken bedacht en getekend. Daar ben ik 
ontzettend blij mee want dit had ik zelf nooit 
kunnen bedenken.” Patrick nam zelf het 
sloopwerk voor zijn rekening: “Toen dacht 
ik wel eens ‘waar ben ik aan begonnen?’ 
Ik hou gewoon niet van die rommel maar 
ik weet ook dat het even nodig is. Alles 
bij elkaar heeft de totale verbouwing een 
maand geduurd. Je komt altijd dingen tegen 
die anders gaan dan je vooraf dacht. Nu de 
keuken er staat, ben ik echt heel blij met het 
resultaat. Gelukkig maar want ik ga ervan 
uit dat deze keuken ook weer twintig jaar 
mee gaat.”

Badkamer
Patrick en Chantal leven in de keuken. “Als 
we niet aan het werk zijn – ik werk zelf op 
de financiële administratie van een bedrijf 
in Tilburg – dan zitten we hier”, vertelt 

Chantal. Nu we veel meer ruimte hebben, 
is dat nóg gezelliger. De aanbouw waar de 
keuken nu is, staat er al 18 jaar maar was 
altijd speelkamer/kantoor. Het kantoor is 
door een muurtje te plaatsen nu apart en 
een speelkamer is niet meer nodig; Lenne 
is 18 en Cas 16. Voordat we aan de keuken 
begonnen, hebben we kort overwogen om 
te verhuizen maar dat zagen we toch niet 
zitten. We wonen hier zó fijn: dichtbij het 
centrum, met fijne buren, een ruime tuin 
en plek voor de bus van Patrick. Nu moet 
alleen de badkamer nog.” Patrick zucht: 
“O ja, de badkamer.” Om er vervolgens 
enthousiast aan toe te voegen: “Dat doe 
ik zelf natuurlijk want dat is mijn dagelijks 
werk. We hebben op de plek van de oude 
keuken een grote kastenwand laten maken, 
in precies dezelfde stijl en materiaal als de 
keuken. Nu is de bijkeuken niet meer nodig 
voor opslag en dus maken we daar een 
mooie badkamer van. En dan kunnen we 
hier blijven wonen tot we honderd zijn.”

Trots
Trots poseren Patrick en Chantal voor de foto 
van hun keuken, ze volgen de aanwijzingen 
van de fotograaf netjes op. “Moet ik nou net 
doen of ik een keukenprins ben? Het moet 
wel geloofwaardig blijven hè!”, lacht Patrick. 
“Ik kom er normaal alleen om mijn telefoon 
aan de oplader te leggen. Dat gaat trouwens 
heel handig met die speciale stopcontacten 
waar een usb-aansluiting in is verwerkt. 
Ideaal! Die hele keuken is ideaal.” Bas van 
De Houtwinkel komt nog even binnenlopen 
om te kijken naar het eindresultaat en is 
zichtbaar tevreden. Chantal merkt op dat ze 
het lastig vindt dat de afzuigkap alleen met 
de afstandsbediening aan kan. Bas legt uit 
hoe het werkt via het touchscreen van de 
kookplaat en dan is er ook voor Chantal 
niets meer te wensen over. Deze keuken 
heeft alles waar ze naar verlangden.

Eindelijk een Eindelijk een 
hoogglans wittehoogglans witte

PATRICK EN CHANTAL VAN GORP GENIETEN DAGELIJKS

VAN DE KEUKEN DIE GEREALISEERD IS DOOR DE HOUTWINKEL

Minimalistisch detail 
in een moderne keuken

Opvallend 
onopvallend

Sfeervolle keukenbar 
om te genieten

Unieke 
houten snijplankKEUKENKEUKEN

‘‘Mijn vrouw had het 
steeds vaker over 
een nieuwe keuken 
dus heb ik haar een 
pot witte hoogglans 
verf gegeven’’

‘‘Mijn vrouw had het 
steeds vaker over 
een nieuwe keuken 
dus heb ik haar een 
pot hoogglans witte 
verf gegeven’’
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Precies twintig jaar deden Patrick en Chantal van 
Gorp met hun keuken en toen was het hoog tijd 
voor een nieuwe. Een hoogglans witte keuken, 
van alle gemakken voorzien. Extra diepe kasten, 
greeploos, een fraaie afzuigkap en meer dan 
genoeg werkruimte. Bedacht en geplaatst door 
De Houtwinkel. Elke dag wordt er volop genoten 
van de keuken, die precies is geworden zoals 
gehoopt.

Hoogglans wit
“Mijn vrouw heeft altijd geroepen dat áls 
er nog ooit een nieuwe keuken kwam, die 
hoogglans wit moest zijn”, vertelt Patrick. 
“Een jaar of acht geleden kreeg ze het steeds 
vaker over een nieuwe keuken dus heb ik 
haar een pot hoogglans witte verf gegeven. 
Dat was voor een poosje voldoende maar 
ik moest daarnaast steeds vaker met een 
schroefmachine aan de gang; de keuken 
was op. Ik zit zelf in het onderhoud en 
service en weet hoe het is om te verbouwen 
omdat ik dat bij anderen elke dag zie. Ik 
had geen zin in die toestanden thuis dus 
zochten we een bedrijf waar we alles uit 
handen konden geven. Op advies van 
onze vaste timmerman - Harm Michiels – 
kwamen we bij De Houtwinkel terecht. Ik zal 
je eerlijk zeggen dat mijn eerste reactie op 
zijn advies was: ‘Een bouwmarktkeuken??? 
Dat nooit!’ maar Bas overtuigde me dat ze 
bij De Houtwinkel alleen kwalitatief goede 
maatwerkkeukens verkopen. Ik heb ons 
Chantal naar Bladel gestuurd en de rest 
ging vanzelf.”

Indeling en uitvoering
Chantal zocht de keuken uit. “Patrick wilde 
niet eens mee”, lacht ze. “Hij heeft er geen 
verstand van zegt hij en vertrouwt op mijn 
goede smaak. Ach, van te voren wist hij 
toch al dat het hoogglans wit zou worden. Ik 
had zelf geen idee wat ik qua indeling wilde, 
ik wist alleen dat de keuken op een andere 

plek in het huis moest komen. Ik kwam bij 
Bas terecht en hij is bij ons thuis komen 
kijken naar de mogelijkheden. Hij heeft de 
keuken bedacht en getekend. Daar ben ik 
ontzettend blij mee want dit had ik zelf nooit 
kunnen bedenken.” Patrick nam zelf het 
sloopwerk voor zijn rekening: “Toen dacht 
ik wel eens ‘waar ben ik aan begonnen?’ 
Ik hou gewoon niet van die rommel maar 
ik weet ook dat het even nodig is. Alles 
bij elkaar heeft de totale verbouwing een 
maand geduurd. Je komt altijd dingen tegen 
die anders gaan dan je vooraf dacht. Nu de 
keuken er staat, ben ik echt heel blij met het 
resultaat. Gelukkig maar want ik ga ervan 
uit dat deze keuken ook weer twintig jaar 
mee gaat.”

Badkamer
Patrick en Chantal leven in de keuken. “Als 
we niet aan het werk zijn – ik werk zelf op 
de financiële administratie van een bedrijf 
in Tilburg – dan zitten we hier”, vertelt 
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is dat nóg gezelliger. De aanbouw waar de 
keuken nu is, staat er al 18 jaar maar was 
altijd speelkamer/kantoor. Het kantoor is 
door een muurtje te plaatsen nu apart en 
een speelkamer is niet meer nodig; Lenne 
is 18 en Cas 16. Voordat we aan de keuken 
begonnen, hebben we kort overwogen om 
te verhuizen maar dat zagen we toch niet 
zitten. We wonen hier zó fijn: dichtbij het 
centrum, met fijne buren, een ruime tuin 
en plek voor de bus van Patrick. Nu moet 
alleen de badkamer nog.” Patrick zucht: 
“O ja, de badkamer.” Om er vervolgens 
enthousiast aan toe te voegen: “Dat doe 
ik zelf natuurlijk want dat is mijn dagelijks 
werk. We hebben op de plek van de oude 
keuken een grote kastenwand laten maken, 
in precies dezelfde stijl en materiaal als de 
keuken. Nu is de bijkeuken niet meer nodig 
voor opslag en dus maken we daar een 
mooie badkamer van. En dan kunnen we 
hier blijven wonen tot we honderd zijn.”

Trots
Trots poseren Patrick en Chantal voor de foto 
van hun keuken, ze volgen de aanwijzingen 
van de fotograaf netjes op. “Moet ik nou net 
doen of ik een keukenprins ben? Het moet 
wel geloofwaardig blijven hè!”, lacht Patrick. 
“Ik kom er normaal alleen om mijn telefoon 
aan de oplader te leggen. Dat gaat trouwens 
heel handig met die speciale stopcontacten 
waar een usb-aansluiting in is verwerkt. 
Ideaal! Die hele keuken is ideaal.” Bas van 
De Houtwinkel komt nog even binnenlopen 
om te kijken naar het eindresultaat en is 
zichtbaar tevreden. Chantal merkt op dat ze 
het lastig vindt dat de afzuigkap alleen met 
de afstandsbediening aan kan. Bas legt uit 
hoe het werkt via het touchscreen van de 
kookplaat en dan is er ook voor Chantal 
niets meer te wensen over. Deze keuken 
heeft alles waar ze naar verlangden.
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

René Walenberg uit Bladel is op 28 mei 2021 benoemd 
tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de 
onderscheiding uitgereikt door burgemeester Remco 
Bosma van de gemeente Bladel.

René Walenberg zet zich al 35 jaar in als vrijwilliger. Hij 
begon zijn vrijwilligerswerk in 1986 bij het R.K. 
basisonderwijs in Bladel; eerst als penningmeester en 
secretaris, later als voorzitter. 

In 1986 startte Walenberg ook als vrijwillig 
penningmeester/secretaris van de Stichting Katholiek 
Primair Onderwijs Kempenland (nu bekend als 
Onderwijsstichting KempenKind). Sinds 2008 is hij lid 
van de treasury commissie en houdt hij toezicht op de 
financiën.

Sinds 2007 zet de heer Walenberg zich ook in als 
vrijwilliger bij voetbalvereniging VV Bladella. Van 2007 
tot en met 2020 was hij er voorzitter en organiseerde hij 
allerlei activiteiten voor de club, zoals de viering van het 
100-jarig bestaan. Hij zette zich in bij de 
sponsorcommissie en de kantinecommissie, waar hij zich 
sterk maakte voor een goede balans tussen de 
inkomsten en de sport en de gezondheid van de leden. 
Ten slotte ondersteunde hij de maandagmorgenclub van 
gepensioneerde vrijwilligers. 

Van 2007 tot 2018 was Walenberg medeoprichter en 
penningmeester van de Stichting Super Sociaal Helmond 
(in 2019 ging de stichting op in de Stichting 
Maatschappelijke Opvang Regio Helmond). Deze 
stichting zet zich via een vaste winkel en een rijdende 
winkel in voor levensmiddelen voor minderbedeelden in 
Helmond (2000 cliënten). De cliënten kunnen hier tegen 
sterk gereduceerde prijzen hun boodschappen doen. 
Ook was de gedecoreerde bestuurslid van de 
Schoolbegeleidingsdienst in de regio De Kempen - 
Noord-Brabant.

Sinds 2019 is de heer Walenberg gepensioneerd, maar 
ook in zijn werk kwam zijn sociale betrokkenheid tot 

uiting. Hij begon in 2000 als directeur stafzaken bij 
Helso Helmond, een organisatie die voor de Gemeente 
Helmond uitvoering gaf aan de Wet Sociale 
Werkvoorziening. Na de fusie met de Stichting Stap 
ontstond de Atlant Groep waar hij werkzaam was als 
concerndirecteur en concerncontroller. Hij ontwikkelde 
samen met de toenmalig algemeen directeur het beleid 
op het terrein van sociale werkvoorziening en re-
integratie van mensen met een afstand tot de 
arbeidsmarkt. Hij initieerde de ‘van binnen naar buiten’-
aanpak waarbij mensen met een beperking aanspraak 
kunnen maken op een werkplek in de samenleving. 
Binnen de financiële mogelijkheden werden honderden 
mensen vanuit de bijstand naar een betaalde baan 
begeleid. 
In 2013 werd hij aangesteld als algemeen directeur. Toen 
de sociale werkvoorziening in 2014 dreigde te 
verdwijnen, zette hij zich in voor het behoud van de 
expertise en het onderbrengen van de doelgroep onder 
de Participatiewet. Onder zijn leiding werd in 2016 het 
nieuwe arbeidsintegratiebedrijf Senzer gevormd uit 
Werkplein Regio Helmond, Werkgeversplein Regio 
Helmond en de Atlant Groep. De organisatie groeide 
daarna uit tot een volwaardig bedrijf door 
samenwerkingsovereenkomsten met lokale werkgevers, 
het UWV, de gemeente, de vakorganisaties en 
onderwijsinstellingen.
Het bedrijf voert inmiddels de Participatiewet uit voor 
zeven gemeentes in de regio (250.000
inwoners), biedt werk aan 2400 mensen met een 
afstand tot de arbeidsmarkt en verzorgt de
bijstandsondersteuning voor nog eens 4500 cliënten.

Brief van de burgemeester aan alle inwoners
Beste inwoners van de gemeente Bladel,

Het gaat de goede kant op met de coronacijfers! Elke 
dag worden er minder mensen positief getest, minder 
mensen worden opgenomen op de IC’s en gelukkig 
dalen de sterftecijfers. Ook in het dagelijks leven mag 
er weer iets meer: we kunnen met het gezin weer een 
terrasje doen, u kunt gaan shoppen met uw zoon of 
dochter of een bezoek brengen aan de sportschool. Er 
zijn vooruitzichten op een min of meer ‘normale’ 
zomervakantie. Er is weer leven in de brouwerij en het 
doet me goed om te zien dat er weer meer mogelijk is. 

De vaccinatiecampagne begint nu ook écht op gang te 
komen. Er zijn al meer dan 8 miljoen vaccins gezet! Dit 
is ook te zien in de ziekenhuisopnames: momenteel 
liggen er vooral vijftigers op de IC’s. De ouderen die in 
de eerdere golven in het ziekenhuis terecht kwamen, 
zijn gevaccineerd en lopen minder risico om ziek te 
worden. De kans is groot dat als straks een groot deel 
van de bevolking ingeënt is, we weer steeds meer 
kunnen. Wilt u het vaccin binnenkort ook gaan halen 
en heeft u vragen? Of twijfelt u nog of u het vaccin wel 
wilt? Op de website www.coronavaccinatie.nl kunt u 
meer informatie vinden.

Ondanks al het goede nieuws rond de 
coronapandemie, zijn we er nog niet. Er kunnen 
nieuwe varianten ontstaan waarbij de vaccins mogelijk 
niet werken. Ook is niet iedereen ingeënt. Mensen die 
zich niet kunnen of willen vaccineren, zijn nog steeds 
kwetsbaar. Zelfs als u gevaccineerd bent, bestaat de 
kans dat u nog steeds corona krijgt. We kunnen en 
mogen dus niet verslappen. De basismaatregelen, zoals 
afstand houden, handen wassen en thuis blijven bij 
klachten, blijven van toepassing. Ook als u 
gevaccineerd bent.

Het is belangrijk dat we voor elkaar blijven zorgen en 
elkaar blijven steunen. U kunt bij onze lokale 
ondernemers een cadeautje of bos bloemen voor 
iemand kopen. U kunt buiten gaan wandelen met 
iemand die al te lang binnen zit. Of stuur een kaartje! 
Op verschillende plaatsen verspreid door de gemeente 
hebben we kaarten neergelegd die u gratis mee mag 
nemen. Op de kaarten staan teksten zoals ‘Jij maakt 
deze coronatijd een beetje beter voor mij, omdat…’ of 
‘Als we weer terug kunnen naar het oude normaal, 
gaan wij samen…’. We vragen wel om van iedere kaart 
maar één mee te nemen, zodat meerdere mensen 
gebruik kunnen maken van deze actie. 

U kunt ook een kaartje sturen naar iemand die u wilt 
bedanken. Aan iemand die u deze coronatijd altijd kon 
bellen of aan iemand die boodschappen ging halen 
toen u zelf in quarantaine zat. Zelf zou ik graag de 
hulpverleners willen bedanken. Het afgelopen jaar 
hebben zij aan de frontlinie van deze pandemie 
gestaan. In moeilijke omstandigheden en onder grote 
druk hebben zij geprobeerd zoveel mogelijk mensen te 
helpen – soms ten koste van zichzelf. Hierbij denk ik 
niet alleen aan de mensen in de zorg maar ook aan 
onze brandweermensen en politiemensen. Zij hebben 
bijvoorbeeld mensen gereanimeerd ten tijde van deze 
pandemie. Ook in onze gemeente is dit enkele keren 
gebeurd. Ik heb diep respect voor hun inzet en 
toewijding. 

Ik hoop dat alles goed blijft gaan, zodat de horeca 
helemaal open kan, we deze zomer een festival kunnen 
bezoeken en de voetbalcompetitie volgend seizoen 
weer van start kan gaan. Maar ook zodat de 
zorgverleners weer wat lucht krijgen en ondernemers 
die nog steeds in een moeilijke situatie zitten, weer 
perspectief hebben.

Wilt u weten hoe het openingsplan voor de 
samenleving er momenteel uitziet? Kijk dan op 
www.rijksoverheid.nl/openingsplan. Hier staat – 
afhankelijk van de cijfers – stap voor stap beschreven 
wat en wanneer bepaalde zaken weer mogelijk zijn.

Ik heb er vertrouwen in dat het goed komt.

Met vriendelijke groet,

Remco Bosma

Koninklijke onderscheiding voor René Walenberg uit Bladel

Foto: Leo van OverbeekFoto: Leo van Overbeek
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2.  Maak een tekening, schildering of ontwerp een mooi patroon. Teken, schilder, stempel, knip, wrijf of plak jouw unieke  
ontwerp op je witte vel papier.

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

WWaatt mmooeett jjee ddooeenn??

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

          5527 JR Hapert

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

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

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

Leuks van Liek mondkapjeswedstrijd

                                                          

          Castersedijk 23A

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

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

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

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

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

!!
ZZee pp  tt '' oomm

Wie wordt de nieuwe dorpsdichter van de 
gemeente Bladel?
De gemeente Bladel heeft afgelopen jaren twee 
dorpsdichters gehad; Jan Smets beet het spits af als 
eerste dorpsdichter. Jan van Limpt werd na twee jaar 
zijn opvolger. We zijn nu weer op zoek naar een 
nieuwe dorpsdichter! Wie wordt de nieuwe 
dorpsdichter van de gemeente Bladel?

De gemeente vindt het belangrijk de gebeurtenissen in 
het dorp te laten volgen door de ogen van een dichter. 
Zo ontstaat een mooi tijdsbeeld. De dorpsdichter is een 
Dichter des Vaderlands, maar dan op lokaal niveau.
De dorpsdichter gaat voor een periode van een jaar 
aan de slag, met optie tot verlenging van een jaar.
Dit jaar willen we de aanmeldingen op een andere 
manier laten verlopen. U mag iemand nomineren voor 
de functie van dorpsdichter. Heeft u al iemand in 
gedachten? Hierbij nog even wat meer informatie op 
een rij.

Voorwaarden

•  De dorpsdichter schrijft over plaatsen, mensen of 
gebeurtenissen in de gemeente. Over iets 
persoonlijks of juist iets mondiaals dat een raakvlak 
heeft met Bladel. De invulling is vrij, zolang het 
onderwerp ‘Bladel’ aanwezig is.

•  De gemeente ontvangt zesmaal per jaar een gedicht 
en doet het verzoek om aanvullend hierop open te 
staan voor verzoeken van de gemeente voor het 
schrijven van een gedicht bij onverwachte 
gebeurtenissen. 

•  Daarnaast draagt de dorpsdichter tweemaal per jaar 
een gedicht voor bij bijzondere gebeurtenissen 
(optioneel).

•  Gedichten publiceren we in de PC55 en op  
www.bladel.nl. Via Facebook en Twitter verwijzen we 
hiernaar.

•  De gemeente kiest zelf of zij gedichten plaatst. 
Indien zij een gedicht niet geschikt vindt, kan zij 
ervoor kiezen af te wijken van publicatie.

•  De gemeente en de dorpsdichter delen het 
auteursrecht op de ingezonden gedichten. Zowel de 
gemeente als de dichter kunnen om het gedicht voor 
andere doeleinden te gebruiken. De gemeente kan 
de gedichten gebruiken voor andere projecten 
(representatie, openbare ruimte).

•  De dorpsdichter krijgt geen vergoeding voor zijn of 
haar gedichten.

•  De gemeente voert geen eindredactie op de 
gedichten.

•  Zowel de dorpsdichter als de gemeente kan de 
afspraak te allen tijde beëindigen. Opzegtermijn is 
een maand.

•  Men kan alleen anderen opgeven/nomineren voor 
titel dorpsdichter

Hoe kunt u iemand nomineren?
Kent u iemand die perfect in het plaatje past van de 
dorpsdichter? Nomineer hem of haar dan door het 
sturen van een e-mail naar voorlichting@bladel.nl. Zet 
hierbij (na goedkeuring van de genomineerde) de 
contactgegevens van deze persoon erbij en een 
motivatie waarom deze persoon de nieuwe 
dorpsdichter van Bladel moet worden. Stuur deze 
e-mail voor 1 juli aanstaande!

De jury bekijkt en beoordeelt alle inzendingen.  
De jury bestaat minimaal uit twee raadsleden en 
wethouder Davy Jansen. Bij meerdere kandidaten 
stuurt de jury een opdracht uit naar de geselecteerden 
om te kunnen komen tot een uiteindelijke keuze. 
Planning is dat de dorpsdichter start per 1 september 
aanstaande.

De gemeente kijkt uit naar de inzendingen voor de 
nieuwe dorpsdichter!

Resultaten onderzoek Inwonerspanel over cohousing en gemeenschappelijk 
wonen
In april werd via het Inwonerspanel onderzoek gedaan 
naar de mening van inwoners over cohousing en 
gemeenschappelijk wonen en hun interesse om deel te 
nemen aan een dergelijke woonvorm. Aan dit onderzoek 
deden 603 mensen mee, een respons van 67%. Helaas 
was de jongere doelgroep (16 tot 35 jaar) onvoldoende 
vertegenwoordigd; zij maakten slechts 5,7% uit van de 
groep respondenten. Desondanks geven de resultaten 
wel een goede indicatie. De gemeente gebruikt deze 
resultaten voor een eerste behoeftepeiling. 

Uit de resultaten blijkt onder andere dat 55% van de 
respondenten al voor dit onderzoek bekend was met 
gemeenschappelijk wonen, 67% geeft aan er nog niet 
eerder over nagedacht te hebben om te wonen in een 
woongemeenschap. De meerderheid vindt ‘ruimte voor 
groen’, ‘omkijken naar elkaar als buren’ en ‘wonen in 
een buurt met meerdere generaties’ belangrijke aspecten 
van wonen. 

Het merendeel van de respondenten (70%) vindt ‘er voor 
elkaar zijn’ het grootste voordeel van gemeenschappelijk 
wonen. Een stukje zeggenschap opgeven (63%) en 
gezamenlijke dingen moeten doen in goed overleg 
(60%) worden genoemd als de grootste nadelen van 
gemeenschappelijk wonen.

Op de vraag of er interesse is in cohousing of 
gemeenschappelijk wonen, reageren de meesten niet 
positief. Eén op de tien respondenten (9%) is 

geïnteresseerd in gemeenschappelijk wonen. Drie op de 
tien (29%) zegt misschien en zes op de tien (58%) is 
niet geïnteresseerd. Een kleine groep respondenten 
(7%) is geïnteresseerd in cohousing. Een kwart (25%) 
zegt misschien geïnteresseerd te zijn en bijna twee 
derde (64%) is niet geïnteresseerd. Respondenten van 
50 jaar en ouder zijn iets meer geïnteresseerd in deze 
twee vormen van wonen dan respondenten jonger dan 
50 jaar.

Vier op de tien respondenten (42%) geeft aan dat hun 
voorkeur uitgaat naar kopen als er gekozen zou worden 
voor gemeenschappelijk wonen. Een kwart (26%) kiest 
voor huren en een derde (32%) heeft geen voorkeur. 
Respondenten jonger dan 65 jaar geven meer de voorkeur 
aan kopen dan respondenten van 65 jaar of ouder.

Het volledige rapport met de resultaten van het onder-
zoek kunt u vinden op www.inwonerspanelbladel.nl. 

Fit en scherp blijven

Sociaal actief

Met OldStars walking kor� all

Vanaf 26 mei, 

10 weken lang

kennismakings-

cursus

Wat? OldStars walking kor� all

Wie? 55-plussers

Wanneer? Vanaf woensdag 26 mei 2021, iedere woensdagavond van 19.30 - 20.30 uur. 

De eerste 10 weken wordt er een gratis kennismakingscursus verzorgd.

Waar? Sportpark De Roetwijer, Landrop 34, Hoogeloon

Aanmelden/ vragen? Stuur een mail naar Catelijne Borremans - Kieneker 

via c.kieneker@kvckor� al.nl.

UITNODIGING

OldStars 
walking kor� all

Wij houden rekening met de geldende RIVM corona maatregelen in de gemeente Hoogeloon

www.oldstars.nl

Fit en scherp blijven
Bij OldStars walking kor� all bestaat de training uit een warming up en verschillende 

beweeg vormen aangepast op 55-plussers. Op deze manier kor� al je én werk je 

 tegelijkertijd aan een betere coördinatie en motoriek.

Sociaal actief
Naast bewegen staat bij OldStars walking kor� all ook het ontmoeten en sociaal  contact 

centraal. Ontmoet nieuwe mensen onder het genot van een kopje ko �  e!

Met professionele begeleiding
De trainingen zijn met professionele begeleiding van een trainer/begeleider die de 

 training verzorgt aan de hand van het Athletic Skills Model (ASM). 

Wat kan je verwachten bij OldStars walking handball?
Inloop met ko �  e/thee Aan de slag met OldStars walking kor� all

OldStars warming-up en beweegvormen Gezellige afsluiting met elkaar

www.oldstars.nl

Fit en scherp blijven
Bij OldStars walking kor� all bestaat de training uit een warming up en verschillende 

beweeg vormen aangepast op 55-plussers. Op deze manier kor� al je én werk je 

 tegelijkertijd aan een betere coördinatie en motoriek.

Sociaal actief
Naast bewegen staat bij OldStars walking kor� all ook het ontmoeten en sociaal  contact 

centraal. Ontmoet nieuwe mensen onder het genot van een kopje ko �  e!

Met professionele begeleiding
De trainingen zijn met professionele begeleiding van een trainer/begeleider die de 

 training verzorgt aan de hand van het Athletic Skills Model (ASM). 

Wat kan je verwachten bij OldStars walking handball?
Inloop met ko �  e/thee Aan de slag met OldStars walking kor� all

OldStars warming-up en beweegvormen Gezellige afsluiting met elkaar
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De vogelakkers zijn opnieuw ingezaaid
De vogelakkers in de gemeente Bladel zijn opnieuw 
ingezaaid. Het inzaaien is gedaan met een mengsel van 
granen, bloemen en bladrammenas. Van de 
vogelakkers die dit jaar zijn ingezaaid, heeft Fiers 
Luyksgestel  B.V. het  grootste deel van de vogelakkers 
machinaal ingezaaid . De vrijwilligers van de 
Vogelwerkgroep de Kempen hebben hierna met de 
hand ingezaaid. Bosgroep Zuid heeft het inzaaien 
gecoördineerd. 

Succes van de vogelakkers in vorige jaren
In eerdere jaren hebben de vogelakkers gezorgd voor 
een enorme biodiversiteit. De vogelakkers trekken 
roofdieren aan zoals de havik, boomvalk & de vos. 
Daarnaast profiteren ook een groot aantal akkervogels 
en insecten van het voedselaanbod op de akkers, vooral 
in de winter als er op de reguliere akkers geen voedsel 
te halen valt. Vogelwerkgroep de Kempen houdt 
nauwkeurig bij welke diersoorten worden aangetrokken 
door de vogelakkers. 

Wanneer in bloei?
De vogelakkers zullen de komende maanden weer in 
bloei komen te staan. Wilt u de akkers bekijken? Ze zijn 
gelegen aan de Wagenbroeken, Dorpsstraat Casteren, 
Landrop en op het Kempisch Bedrijven Park. Daarnaast 
worden er dit jaar twee percelen eenmalig ingezet als 
vogelakker. Het gaat om een perceel ten westen van de 
Tipmast en een perceel achter ’t Heike. 

Meer informatie over de biodiversiteit van de 
vogelakkers kunt u vinden op de website van 
Vogelwerkgroep de Kempen: www.vwgdekempen.nl.  

Heeft u vragen over scheiden met kinderen? Dan kunt u 
terecht bij Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) de 
Kempen. 

Het project ‘Kind en Scheiding’ richt zich op inwoners 
die te maken hebben met een scheiding en vragen 
hebben hoe hier goed mee om te gaan in het belang 
van hun kinderen. 
•  U kunt kijken op 

www.kempengemeenten.nl/kind-en-scheiding. 
•  Heeft u nog vragen na het raadplegen van de 

website? Bel 0497-745544 en laat een afspraak 
inplannen voor het telefonisch spreekuur (dit is voor 
kinderen, ouders en omgeving. Dit kan anoniem). 
Vanuit het spreekuur kunnen jeugd- en gezinswerkers 
van CJG+ met expertise op het gebied van kind en 
scheiding vragen beantwoorden. 

•  Tijdens het spreekuur kan met u gekeken worden of er 
nog iets meer nodig is, waarbij we onder andere ook 
een specifieke online training hebben ontwikkeld. 

Op basis van vijf jaar ervaring van CJG+ in de Kempen is 
gebleken dat vraagstukken rondom scheiding vaak 
gepaard gaan met een zoektocht naar de juiste aanpak 
voor ouders. Veelvoorkomende vragen bij situaties 
rondom scheiding zijn ‘Hoe vertellen we het aan de 
kinderen?’, ‘Mijn kind is vaak boos sinds de scheiding, 
hoe ga ik daar mee om?’,  ‘Mijn ex stelt te weinig regels 
bij de kinderen, hoe ga ik daar mee om?’, ‘Hoe zijn we 
als ex-partners toch samen ouders?’, ‘Hoe zeg ik tegen 
papa dat ik wel met mama op vakantie wil?’ en ‘Mijn 
ouders maken ruzie waar ik bij ben, wat nu?’.  

Om gebruik te maken van het spreekuur kan tijdens 
kantooruren naar 0497-745544 gebeld worden waarna 
een belafspraak voor het telefonisch spreekuur wordt 
gemaakt.

Gedeeltelijke huur-
compensatie corona lokale 
culturele organisaties
Veel culturele organisaties in de gemeente Bladel 
hebben het zwaar door de coronamaatregelen. Om 
hen financieel te compenseren, heeft de gemeente 
Bladel tijdelijk beleid opgesteld. Culturele 
organisaties die een locatie huren van de gemeente 
kunnen nog tot 1 juli 2021 huurcompensatie 
aanvragen voor de periode 1 april t/m 31 december 
2020. Deze huurcompensatie betekent dat 50% van 
de huur van deze periode wordt kwijtgescholden.

Voor wie en onder welke voorwaarden?
Culturele organisaties in de gemeente Bladel die 
huurder zijn van de gemeente Bladel. De 
voorwaarden voor huurcompensatie zijn in het kort:
•  Er moet sprake zijn van financiële problemen die 

veroorzaakt zijn door de coronacrisis.
•  U staat ingeschreven in de gemeente Bladel.
•  U kunt aantonen dat financiële schade zo veel 

mogelijk is beperkt.
•  U kunt laten zien dat u heeft geprobeerd om 

uitgaven zo veel mogelijk te beperken en 
inkomsten zo veel mogelijk te behouden.

•  Alleen complete aanvragen worden in behandeling 
genomen.

Tot 1 juli 2021 kunt u een aanvraag indienen. 
Uiterlijk 1 augustus 2021 ontvangt u een reactie. Als 
de aanvraag is goedgekeurd, zal de gedeeltelijke 
kwijtschelding worden verrekend met de afrekening 
van 2021. 
Wilt u meer informatie of een aanvraag indienen? 
Ga naar www.bladel.nl/huurcompensatie.

Kind en Scheiding: ondersteuning in de Kempen

Deze of andere vragen rondom kind & scheiding? 
Meer informatie:

www.kempengemeenten.nl/kind-en-scheiding. 
Telefonisch spreekuur

Bel tijdens kantooruren naar 0497-745544 en dan plannen we samen 
een belafspraak voor ons telefonisch spreekuur in.

Kind & Scheiding
Spreekuur bij CJG+ de Kempen

Hoe zijn we als ex-partners toch 
samen ouders?

Hoe zeg ik tegen papa dat ik wel 
met mama op vakantie wil?

Mijn ouders maken 
ruzie waar ik bij ben, 

wat nu?

Hoe vertellen 
we het aan de 

kinderen?

Mijn ex stelt te 
weinig regels bij 
onze kinderen. 
Hoe ga ik daar 

mee om? 

Mijn kind is vaak boos sinds 
de scheiding. Hoe ga ik daar 

mee om?

Werkzaamheden aan de 
Castersedijk
Vanaf 25 mei t/m 2 augustus gaat Brabant Water de 
waterleidingen vervangen in de Castersedijk. Het 
waterleidingnet in deze straat is grotendeels in de jaren 
60 aangelegd en is daarom aan vernieuwing toe. Om de 
werkzaamheden goed en veilig te laten gebeuren, is er 
in deze periode éénrichtingsverkeer in de Castersedijk. 
Dit betekent dat u vanaf de N284 wel richting 
Casteren kunt, maar vanuit Casteren kunt u 
niet richting Hapert. 
Met borden wordt er ter plekke een 
wegomleiding aangegeven.

Heeft u nog vragen over deze 
werkzaamheden? Neem dan contact op 
met Dirk Peters via 06 51 14 92 04.

Wilt u hernieuwbare energie opwekken maar heeft u 
niet (voldoende) dak in eigendom? Of heeft u een 
(mogelijk) geschikt dak voor zonnepanelen maar kunt 
of wilt u niet zelf de investering leveren? Dan kunt u 
meedoen aan het project ZonopdeKempen van 
KempenEnergie. Niet iedereen kan op eigen dak 
zonne-energie opwekken. Daarnaast zijn er ook veel 
daken waar de eigenaar de investering voor 
zonnepanelen niet kan of wil opbrengen. Binnen dit 
project kunnen mensen samen met anderen duurzame 
elektriciteit opwekken en nog onbenutte daken hiervoor 
gebruiken.  

Wilt u meedoen als deelnemer en hernieuwbare energie 
opwekken? Meld u dan aan via 
www.kempenenergie.nl/zonneprojecten/wachtlijst. 
Wilt u uw dak beschikbaar stellen, neem dan contact 
op via zonopdekempen@kempenenergie.nl. 

Voor meer informatie kan gebruik worden gemaakt van 
energieloket@kempenenergie.nl en het 
telefoonnummer 06 57 87 11 60 (tijdens kantooruren).

Dak zoekt zonnepanelen
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 18 mei 2021 de volgende besluiten 
genomen:

Inrichting Hotspotmonitor
Ingestemd met de procedure. Ingestemd met de 
benoeming van Hotspot Covid-19.  De raad wordt 
geïnformeerd. 

Zienswijze ontwerpbegroting 2022 en 
begrotingswijze 2021 GRSK
Er wordt akkoord gegaan met het raadsvoorstel en 
conceptraadsbesluit waarmee: geen zienswijze wordt 
ingediend op het ontwerp van de begroting 2022 
GRSK en er wordt geen zienswijze ingediend op de 
begrotingswijziging 2021 van de GRSK.

Zienswijze ontwerpbegroting 2022 
Metropoolregio Eindhoven
Akkoord. Er wordt geen zienswijze ingediend. 

Aanpassing werkproces principeverzoeken
Alleen principeverzoeken met een strijdige regelgeving 
of advies worden in het college genomen.

Beleidskader CPO
Vastgesteld. Wordt ter besluitvorming aangeboden aan 
de raad. Het onderzoek van het PON (CPO bouwen in 
de gemeente Bladel) wordt ter kennisneming 
toegestuurd aan de gemeenteraad. 

Bestemmingsplan Stedelijk Gebied
Aan de raad wordt voorgesteld om: geen 
exploitatieplan op te stellen, de conceptnota zienswijze 
Stedelijk Gebied 2021 vast te stellen, het 
bestemmingsplan Stedelijk gebied 2021 gewijzigd vast 
te stellen, de provincie Noord-Brabant verzoeken om 
binnen de termijn van6 weken na vaststelling over te 
mogen gaan tot bekendmaking van de plannen.

Jaarstukken 2020 Stichting Centrummanagement 
Bladel
Vastgesteld dat de verstrekte subsidie rechtmatig is 
besteed. Brieven worden verzonden aan Stichting BIZ 
Ondernemers Centrum Bladel en de Vereniging 
Vastgoedeigenaren BIZ Centrum Bladel.

Waterbeheerprogramma 2022-2027 Waterschap 
de Dommel
Er wordt een brief met een positieve zienswijze 
verstuurd al reactie op het nieuwe 
waterbeheerprogramma/ De raad wordt geïnformeerd.

Notitie agendacommissie over raadsbesluiten in 
het kader van de Omgevingswet
Ingestemd. De notitie aanbieden aan de 
agendacommissie. De agendacommissie in de 
gelegenheid brengen deze notitie te delen met de 
gemeenteraad. 

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

Intrekken omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit intrekking

Hoogeloon
•       Breestraat 25, intrekken omgevingsvergunning 

aspect milieu (opslag van LPG in een 
bovengrondse opslagtank), datum besluit: 
25-05-2021.

Milieumelding

Bladel
•       Hallenstraat 17, verplaatsen van een stikstoftank;
•       Hulselseweg 17, realiseren van een nieuwe loods, 

uitbreiden van een bestaande loods en realiseren 
van een nieuwe vaste mestopslag.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Nabij Bossingel 12, plaatsen van tijdelijke 

woonunits t.b.v. het bouwen van een woning;
•       De Gaspeldoorn 21, bouwen van een opbouw op 

de bestaande berging;
•       Europalaan 19, verbreden van een inrit.

Hapert
•       Abdijstraat 2, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het wijzigen van een kinderdagverblijf naar 
een woning;

•       Burg. Swachtenstraat 1, verbreden van een inrit;
•       Lakenvelder 2, plaatsen van een erfafscheiding.

Hoogeloon
•       Vessemseweg 26, verbouwen van een woning.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•       Europalaan 19, verbreden van een inrit, datum 

besluit: 20-05-2021;
•       Franse Hoef 19, milieuneutraal wijzigen van de 

inrichting van een varkenshouderij, datum besluit: 
20-05-2021;

•       Het Bosch 15A, wijzigen van de voorgevel van een 
schuur, datum besluit: 25-05-2021.

Casteren
•       Driehuis 4, bouwen van een bijgebouw, datum 

besluit: 19-05-2021.

Hoogeloon
•       Hooge Poort 1, bouwen van een kas, datum 

besluit: 20-05-2021.

Verkeersbesluit 
gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats 
in te richten nabij:

•       Den Bogerd 23 te Hoogeloon;
•       Saturnus 18 te Hapert.

Vastgesteld bestemmingsplan 
“Breestraat 3, Hoogeloon ” en 
ontheffing Wet geluidhinder

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat de gemeenteraad op 20 mei 2021 het 
bestemmingsplan “Bree-straat 3, Hoogeloon ” 
ongewijzigd heeft vastgesteld. 

Ook ligt het besluit hogere grenswaarde Breestraat 3 te 
Hoogeloon ter inzage.

Inhoud
Het bestemmingsplan heeft betrekking op het splitsen 
van een woonboerderij in twee wooneenheden en een 
wijziging van de bestemming “Wonen” en “Agrarisch” 
naar de bestemming “Wonen” met de 
functieaanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk 
- kinderopvang’. Het gaat om Breestraat 3, 5528 AA 
Hoogeloon. Tegen het plan zijn geen zienswijzen 
ingebracht, waardoor het plan niet is gewijzigd.

Ter inzage
Het vastgestelde bestemmingsplan ligt inclusief 
bijbehorend raadsbesluit gedurende zes weken van 
4 juni 2021 tot en met donderdag 15 juli 2021 ter 
inzage. U kunt de stukken ook inzien via 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of op 
www.ruimtelijkeplannen.nl.   

Beroep 
Gedurende de terinzagelegging kan beroep worden 
ingesteld door:
•  degene die een zienswijze heeft ingebracht én 

belanghebbend is;
•  een belanghebbende die kan aantonen dat hij 

redelijkerwijs niet in staat is geweest een zienswijze 
tegen het ontwerp bestemmingsplan bij de 
gemeenteraad kenbaar te maken.

Het instellen van beroep is mogelijk gedurende de 
terinzagelegging tot en met donderdag 15 juli 2021. 
Het beroepschrift moet worden gestuurd naar de 
Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, 
Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. 

Inwerkingtreding
Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan 
treedt in werking met ingang van 16 juli 2021. Het 
instellen van beroep schort de werking van het besluit 
niet op. Degene die beroep heeft ingesteld kan bij de 
voorzitter van de Afdeling Bestuursrechtspraak van de 
Raad van State om voorlopige voorziening vragen. 
Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om 
voorlopige voorziening wordt ingediend, treedt het 
besluit tot vaststelling niet in werking voordat op dat 
verzoek is beslist. Aan het instellen van beroep en het 
indienen van een verzoek om voorlopige voorziening 
zijn kosten verbonden.

Voor meer informatie over dit bestemmingsplan kunt u 
contact opnemen met de heer T. Verdonk van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636).

Rectificatie
In de PC55 van 21 mei staat dat het 
Bevolkingsonderzoek borstkanker in Bladel 
plaatsvindt op de Varkensmarkt 4. Dit klopt niet; het 
bevolkingsonderzoek vindt plaats in een mobiele 
onderzoekscentrum op het plein de Varkensmarkt, 
niet in het gebouw op de Varkensmarkt 4.

Nieuw telefoonnummer huisartsenpost
Het telefoonnummer voor spoedzorg van 
huisartenpost ShoKo is veranderd. Het nieuwe 
nummer is 040 – 26 60 505. Aan dit nummer zijn 
geen extra kosten verbonden. Sla ‘m op in uw 

telefoon! De huisartsenpost is voor spoedzorg 
bereikbaar op maandag tot en met vrijdag van 17.00 
uur tot de volgende ochtend 08.00 uur en op alle 
weekend- en feestdagen.
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Auto & Motor

“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

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!   WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

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 20-2021 t/m week 22-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard) 
5. Herinrichting fase 1, Europalaan Bladel week 17-2021 t/m week 29-2021 Wegenbouw Steevens (Valkenswaard)
6. Groot asfaltonderhoudwerkzaamheden op diverse locaties in de gemeente Bladel week 23-2021 t/m week 20-2021 KWS Infra Eindhoven

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

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_Bladel
www.facebook.com/gemeenteBladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 0497 - 361438 / 361439

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel
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Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

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

Accu Boormachines en Accu Slagboormachines
Luchtslang Haspels - Garagekrikken 4 ton

PARTIJGOEDEREN TE KOOP

Lange Voren 30a - Reusel
Telefoon 06-12298673

GEREEDSCHAPS-

SPECIALIST

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

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Tien jaar geleden werd Marjo 
Leijten de eerste vrijwilligersondersteu-
ner van de gemeente Bladel. Een functie 
die eerder niet bestond en die zij hele-
maal heeft mogen vormgeven. Yvette 
Prummel kwam dan ook in een gespreid 
bedje terecht toen zij eerder dit jaar 
de functie van Marjo overnam. Zij on-
dersteunt nu organisaties die voor hun 
werkzaamheden afhankelijk zijn van 
vrijwilligers.

Tweerichtingsverkeer
Yvette is enthousiast over haar nieuwe 
functie. Ze was al werkzaam in het veld 
met vrijwilligers want ze is één van de 
medewerkers van het Vrijwilligersbureau. 
“Eén van mijn taken daar is om de vaca-
tures zó naar buiten te brengen dat men-
sen weten wat er van hen gevraagd wordt 
én wat er wordt geboden”, vertelt Yvette. 
“Vrijwilligerswerk is namelijk heel erg twee-
richtingsverkeer: jij voegt iets toe aan een 
organisatie maar je krijgt er ook iets voor 
terug. Waardering en energie: voor veel 
mensen een belangrijke reden om vrijwil-
ligerswerk te gaan doen. Kijk maar eens 
goed om je heen en zie hoeveel vrijwilli-
gerswerk er gedaan wordt. De bestuurs-
leden van de buurtvereniging in jouw wijk 
maar ook mensen die het afval opruimen in 
de berm, training geven bij de sportclub of 
die activiteiten organiseren bij zorginstellin-
gen. Ik weet inmiddels wel dat de samen-
leving niet kan bestaan zonder de inzet van 
vrijwilligers.”

Verbinden
Er is grote vraag naar vrijwilligers. Yvette: 
“Naast de vraag om handjes hebben ver-
enigingen en instellingen vaak ook andere 
vragen, bijvoorbeeld over verzekeringen 
maar ook over fondsenwerving, het inrich-
ten van een comité of het opzetten van ac-
tiviteiten. Indien een bepaalde doelgroep 
behoefte heeft aan een bepaald thema, 
dan probeer ik gezamenlijke bijeenkom-
sten te organiseren waarbij dat thema 
centraal staat en waar iedereen iets aan 
heeft. Op die manier verbind ik de groe-
pen en dat kan soms ook grote voordelen 
hebben. Men leert elkaar beter kennen en 
dat versterkt elkaar vaak. In een soort van 

overkoepelend overleg worden meerdere 
groepen, organisaties of instellingen verte-
genwoordigd. Samen met Yvonne Megens 
van Wèl!zijn de Kempen ga ik voor het Plat-
form Informele zorg bijeenkomsten organi-
seren zou gauw het weer kan. Onze wens 
is om dit ‘Platform Informele Zorg’ verder 
uit te breiden en een meer gestructureerd 
karakter te geven.” 

Bemiddelen
Naast verbinden en informeren is bemid-
delen één van de taken van Yvette. “Ik 
breng vraag en aanbod samen. Dat zag je 
altijd mooi terug op de stagemarkt op het 
Pius X-College. De maatschappelijke sta-
ge is daar nog altijd een verplichting voor 
de leerlingen en tijdens de stagemarkt 
konden leerlingen kennismaken met or-
ganisaties en kijken welk vrijwilligerswerk 
zou passen. Door corona was het moeilijk 
voor de leerlingen om hun maatschappelijk 
stages te lopen. Hopelijk kan dit volgend 
jaar weer opgestart worden. Voor de leer-
lingen zou een stage meer een voorberei-
ding op hun toekomstige opleiding mogen 
zijn. Een soort van snuff elstage maar wel 
met maatschappelijke relevantie. Leerlin-
gen nemen namelijk altijd iets mee van een 
dergelijke stage: een stukje persoonlijke 
ontwikkeling. Ook voor de deelnemende 
vrijwilligersorganisaties zijn de jongeren 
een fi jne doelgroep om mee te werken. 
Niet alleen hebben jongeren een andere 
kijk op zaken, ze zijn vaak erg handig wat 
het digitale tijdperk aan gaat. Hoe fi jn is 
het voor verenigingen - denk bijvoorbeeld 
aan sportverenigingen, zorginstellingen, de 
cultuurverenigingen - dat jongeren na hun 
vrijwilligersstages door blijven gaan met 
vrijwilligerswerk binnen een vereniging of 
organisatie.”

Iedereen telt mee
Vrijwilligerswerk is er voor iedereen. Het is 
fi jn als uit alle doelgroepen mensen betrok-
ken kunnen worden. 

“Zo hielpen we bijvoorbeeld, totdat corona 
uitbrak, bij Talent Plus mee om mensen in 
een langdurige uitkeringssituatie aan vrij-
willigerswerk. Deze doelgroep mist vaak 
een doel in het leven omdat ze geen vaste 
dagbesteding hebben. De drempel om vrij-
willigerswerk te gaan doen is vaak hoog. 

Het gevoel dat niemand op hen zit te wach-
ten is vaak groot maar niet nodig want ie-
der mens heeft iets toe te voegen. Door de 
contacten met instellingen en organisaties 
proberen we vrijwilligers zo goed mogelijk 
door te sturen. Wij begeleiden de mensen, 
brengen ze in contact met instellingen en 
organisaties en geven ze weer een ritme. 
Je ziet het zelfvertrouwen daarna groeien. 
Niets is zo belangrijk als ertoe doen. Vrijwil-
ligerswerk kan zelfs een overgang zijn naar 
een vaste baan. Ik merk dat er steeds meer 
jongeren tijdens hun studie vrijwilligers-
werk oppakken om ervaringen op te doen.  
Je leert tijdens vrijwilligerswerk ook waar je 
kracht ligt, wat je bij kunt dragen en ook 
wat je niet wilt of niet leuk vindt. Wij werken 
heel erg vanuit de basis van de inclusiviteit: 
iedereen telt mee.”

Waardering
Yvette is blij met de waardering die ze voelt 
vanuit de gemeente. “Het belang van vrij-
willigerswerk wordt hier in Bladel heel erg 
onderkend. Wanneer een vrijwilliger in het 
zonnetje wordt gezet, is er doorgaans altijd 
iemand van de gemeente – de burgemees-

ter of wethouder – bij om een woordje te 
doen. Ik dank dat voor een groot gedeelte 
aan mijn voorgangster Marjo die het de be-
langbehartiging van vrijwilligers erg serieus 
heeft genomen. Ik ga dat werk voortzetten 
en het is fi jn te voelen dat wat ik doe ge-
waardeerd wordt.” 

Contact
In deze tijd kan Yvette haar werk niet pre-
cies zo invullen als ze graag zou willen. 
“Door de coronamaatregelen is er bijna 
geen sprake geweest van fysieke ontmoe-
tingen met organisaties en vrijwilligers. Dat 
is jammer maar het moest even zo. Op ter-
mijn ga ik weer live met iedereen proberen 
af te spreken en kunnen ook de bijeenkom-
sten van onder andere Platform Informele 
Zorg weer opgestart worden. Als vanaf nu 
organisaties waarschijnlijk weer van start 
gaan en zij hulp nodig hebben of vragen 
hebben bij het heropstarten kan het zijn dat 
ze hulp of raad nodig hebben. Neem gerust 
contact met mij op.”

y.prummel@bladel.nl
Tel. 06-15581283

Iedereen 
telt mee
Yvette Prummel is Vrijwilligersondersteuner 
voor de gemeente Bladel

Yvette. “Vrijwilligerswerk is namelijk heel erg tweerichtingsverkeer: jij voegt iets toe aan 
een organisatie maar je krijgt er ook iets voor terug. Waardering en energie: voor veel 
mensen een belangrijke reden om vrijwilligerswerk te gaan doen. Kijk maar eens goed 
om je heen en zie hoeveel vrijwilligerswerk er gedaan wordt. Ik weet inmiddels wel dat 
de samenleving niet kan bestaan zonder de inzet van vrijwilligers.”



244 juni 2021

Wegens de toenemende vraag naar onze producten, zijn wij op zoek naar:

MEDEWERK(ST)ER INKOOP / MAGAZIJN- FULLTIME

Zoek je een uitdagende functie?
F3-DESIGN is een jong Tech-bedrijf gevestigd in Eersel.  
Wij ontwikkelen, produceren, verkopen en installeren Dino’s en Nippers.
Onze Dino Stretch Hood machine is een verpakkingsmachine voor pallets en de 
Nipper is een autonoom rijdende robot palletwagen.

Je bent verantwoordelijk voor de volledige goederenstroom binnen ons 
bedrijf: de inkoop van goederen, bewaken van levertijden, ontvangst van 
goederen, magazijnbeheer en orders picken.  
Als aanspreekpunt voor onze leveranciers ben je representatief, zorgvuldig 
en doelgericht. In deze functie kun je al jouw planning-, organisatie- en  
communicatie-skills inzetten.

Ervaring in een soortgelijke functie en aantoonbare technische  
achtergrond zijn gewenst.

INTERESSE? Neem dan contact op met Kim van Wershoven, op  
telefoonnummer 0497-782999 of per email: info@f3design.nl 
Kijk ook eens op www.dinostretchhood.com en www.nipperagv.com

Kuypers  
Kunststoftechniek BV

Kuypers Kunststoftechniek is een dynamisch bedrijf dat gevestigd is op het 
Kempisch Bedrijven Park in Hapert. Wij zijn al ruim 30 jaar producent en  
leverancier van hoogwaardige kunststofproducten.

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

(Leerling) CNC Draaier
De Functie:
Als (leerling) CNC frezer ben je werkzaam binnen een professionele  
organisatie. Samen met je collega’s werk je in teamverband aan het  
produceren van kunststof producten van een hoge kwaliteit. Met moderne 
CNC gestuurd machines leer je de meest uiteenlopende bewerkingen aan 
kunststoffen uit te voeren. 

Functie eisen:
• Je bent leergierig en je werkt op een prettige manier met anderen samen
•  Na een gedegen inwerkperiode ben je in staat om zelfstandig alle  

werkzaamheden uit te voeren
• Bij voorkeur beschik je over technisch inzicht
• Je bent flexibel ingesteld en bent bereid om op alle afdelingen in te springen
• Je bent gemotiveerd en bereid om jezelf verder te ontwikkelen
• Je hebt een hoge mate van inzet en zelfstandigheid
• Je beheerst de Nederlandse taal

Wij bieden:
• Een gevarieerde baan met veel flexibiliteit
• Een uitdagende functie
• Salaris afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring
• Opleiding wordt geheel verzorg door Kuypers
• Persoonlijke begeleiding 

Geïnteresseerd?
Richt uw sollicitatie schriftelijk of per email aan:

Kuypers Kunststoftechniek BV
t.a.v. Mevr. I. Kuypers
Diamantweg 48 | 5527 LC Hapert | i.kuypers@kuypers.com

Kuypers  
Kunststoftechniek BV

Kuypers Kunststoftechniek is een dynamisch bedrijf dat gevestigd is op 
het Kempisch Bedrijven Park in Hapert. Wij zijn al ruim 30 jaar producent 
en leverancier van hoogwaardige kunststofproducten.

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

Allround medewerker 
De functie:
Je wordt opgeleid tot zelfstandig kunststofverwerker. Werkzaamheden die 
hier onder vallen zijn heel divers. Deze werkzaamheden worden over het 
algemeen op basis van tekeningen uitgevoerd en indien nodig ondersteun 
je onze CNC afdeling.

Profielomschrijving:
• Je bent leergierig en je werkt op een prettige manier met anderen samen
• Bij voorkeur beschik je over technisch inzicht
•  Je bent flexibel ingesteld en bent bereid om op alle afdelingen in te 

springen
• Je bent gemotiveerd en bereid om jezelf verder te ontwikkelen
• Je beheerst de Nederlandse taal

Wij bieden:
• Een gevarieerde baan met veel flexibiliteit
• Een uitdagende functie
• Salaris afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring
• Opleiding tot kunststofbewerker wordt geheel verzorg door Kuypers

Geïnteresseerd?
Richt uw sollicitatie schriftelijk of per email aan:

Kuypers Kunststoftechniek BV
t.a.v. Mevr. I. Kuypers  
Diamantweg 48 | 5527 LC Hapert | i.kuypers@kuypers.com

Vacatures 
in de regio!
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ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

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

Ook voor

elektrotechniek!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Acquisitie wordt niet op prijs gesteld

Van Eijk machines en gereedschappen BV verkoopt en onderhoudt vooral 
kwaliteitsmachines en gereedschappen. Onze doelgroep bestaat uit bedrijven 
en particulieren die weten dat betere gereedschappen/machines sneller, beter, 
veiliger en plezieriger werken, en uiteindelijk veel voordeliger zijn. Men wil 
worden geadviseerd door mensen die werkelijk verstand van deze machines en 
gereedschappen hebben. Bovendien wil men ook een goede technische dienst 
achter de producten. 

Om onze groei door te kunnen zetten zijn wij op zoek naar een

MONTEUR WERKPLAATS
Jouw werkzaamheden bestaan uit het repareren en onderhouden van tuin- 
en parkmachines zoals Stihl, Honda, Stiga, Ferris, enz en/of elektra machines 
zoals Makita, Metabo, Hitachi, Bosch, Festool enz.

Ons aanbod:
• Leuke werkplaats met gezellig team
• Goed salaris
• Interne opleidingen
• Afwisselende werkzaamheden
• Flexibiliteit
• Prettige werksfeer

Spreekt dit jou aan? 
Stuur je sollicitatie met CV dan direct naar administratie@vaneijkmachines.nl

Turnhoutseweg 37-39 • 5541 NW Reusel
Telefoon: 0497 621 062

www.vaneijkmachines.nlOm onze groei door te kunnen zetten
zijn wij op zoek naar een 

ENTHOUSIASTE MONTEUR 
Jouw werkzaamheden bestaan uit het repareren en
onderhouden van tuin- en parkmachines zoals Stihl,
Honda, Stiga, Ferris, enz en/of elektra machines zoals
makita, Metabo, Hitachi, Bosch, Festool enz.

Aanbod:
• leuke werkplaats met gezellig team
• goed salaris
• interne opleidingen
• afwisselende werkzaamheden
• flexibiliteit
• prettige werksfeer

Graag sollicitatie met CV naar administratie@vaneijkmachines.nl

Turnhoutseweg 39 - Reusel 
Tel. 0497-621062

Om onze groei door te kunnen zetten
zijn wij op zoek naar een 

ENTHOUSIASTE MONTEUR 
Jouw werkzaamheden bestaan uit het repareren en
onderhouden van tuin- en parkmachines zoals Stihl,
Honda, Stiga, Ferris, enz en/of elektra machines zoals
makita, Metabo, Hitachi, Bosch, Festool enz.

Aanbod:
• leuke werkplaats met gezellig team
• goed salaris
• interne opleidingen
• afwisselende werkzaamheden
• flexibiliteit
• prettige werksfeer

Graag sollicitatie met CV naar administratie@vaneijkmachines.nl

Turnhoutseweg 39 - Reusel 
Tel. 0497-621062

www.cotrans.nl

Diamantweg 68
5527 LC Hapert

Nederland
Tel: +31(0) 497 645 015

CoTrans BV is een professionele logistieke dienstverlener die zich specialiseert 
in 24-uurs distributie Benelux voor pallet- en lengtevrachten. Leverbetrouw-
baarheid en klantvriendelijkheid staan hierbij centraal.

Wegens uitbreiding van onze dienstverlenende activiteiten zijn wij op zoek 
naar een:

Distributiechauffeur* (rijbewijs CE)
(deeltijd mogelijk)

Distributiechauffeur Junior* (rijbewijs C)

Bestelwagenchauffeur Junior (rijbewijs B)

Wij vragen:
• In bezit van Code 95*
• In bezit van digitale chauffeurspas*
• Flexibel, gemotiveerd en betrouwbaar
• Communicatief vaardig, servicegericht en hands-on
• Ervaring vereist

Wij bieden:
• Salaris conform CAO Beroepsgoederenvervoer
• Prettige werksfeer in een hecht team
• Vaste auto

Heb je interesse in bovenstaande functie? 
Stuur dan je sollicitatie met CV naar info@cotrans.nl.

www.cotrans.nl

Diamantweg 68
5527 LC Hapert

Nederland
Tel: +31(0) 497 645 015

www.cotrans.nl

Diamantweg 68
5527 LC Hapert

Nederland
Tel: +31(0) 497 645 015

Huijbregts Infra BV is een onderdeel van de Huijbregts bedrijven Reusel-Arendonk.  
Wegenbouw & rioleringswerk zijn al jaren ons vak. Onze relatie met openbare en  
particuliere opdrachtgevers stoelt op degelijkheid en betrouwbaarheid. 

Ter versterking van onze organisatie zoeken wij:

Chauffeur voor 
vrachtwagen met laadkraan 

Wij bieden:
-  Een afwisselende functie in een vlakke organisatie met gedreven collega’s 

die je de nodige ondersteuning bieden.
- Werken in eigen streek en bieden een aantrekkelijk salaris.

Interesse: 
Neem contact op met de heer G. Huijbregts 
op nummer 0497-641225 of stuur een mail naar 
info@huijbregts.eu

Huijbregts Infra BV
Postelsedijk 2b • 5541 NM Reusel
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Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 22

D
on't try to have the last w

ord. You m
ight get it.

2 7 9
1 7 6
8 3

5 4 3
9

1 3 5
6 2

8 3 1
2 5 1

Op het festivalOp het festival

 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 2

Within each of the five 9x9 squares, each digit from 1-9 occurs once within each row, column 
and 3x3 block. There is only one solution, and you can find it without guessing.

©2015 KRAZYDAD.COM

#5

9 1 3 4 6 4
4 8 2 4

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

7 3 8 5 2 3
1 3 7 6 5

8 2 4 9 1
9 6 5 9 5

7 2 4 6 7
4 2 6

4 1 7
6 5 9 1 8

4 2 1 8 3
1 2 3 7 5

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

9 5 2 8 7 2 6
6 2 5 7

4 7 8 4 2 6

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 22

Few
 love to hear the sins they love to act.

-- Shakespeare

8 2 6 9
2 6 4

9 1 2
7 4 5 1 3

8
3 5 1 7 8

7 9 3
4 7 8

1 3 8 5

PUZZELEN

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

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

Cryptofilippine – Thema: Sport en spel
A 13 2 8 3 6 2

B 2 12 7

C 6 12 7 6

D 7 8 2 11 13 6 13 2 6

E 12 2 3 8 2

F 1 6 2 4 2 6 13

G 12 3 9 6 8 8

H 5 13 12 4

I 3 8 2 6

J 3 13 6 13

K 11 9 2 12 6

L 10 1 6

M 3 6

N 10 7 7 9 9 12 3 9 6

O 10 1

P 12 3 11 2 13 2

Q 13 2 6 10 7 7 9

R 4 6 5 7 2

A – Variant op kwartetten (4,2,3,2)
B – Wegwerpartikel (7)
C – Beroep met veelvuldig opslag (10)
D – Spelen met eten (5,4,2,6)
E – Onthullend gokspel (10)
F – (Geen) irritant spelletje (4,5,2,4)
G – Zij houdt van onnozel 
  vermaak (11)
H – Watergevecht (7)
I – Variant op Risk (7)
J – Spel dat je geduld op 
  de proef stelt (8)

K – Worden speels gedragen tijdens
  de GroenLinkscampagne (12)
L – Steengoed spel (6)
M – Spel(bederf) (6)
N – Schaken op twee borden (6,4,6)
O – Schaakstuk (4)
P – Acteurs moeten dan juist 
  werken (13)
Q – Samsam (5,6)
R – Schotel foie gras (10)

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

De winnaar van vorige week is: 

Toos Roest  
uit 

Hulsel

met het oplossingswoord: ‘gebruiksartikel’

Toos heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

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

 Puzzel & win!

De winnaar van vorige week is: 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

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

De winnaar van vorige week is: 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

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

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

Sport & Spel

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

Vul je voorspellingen in op

www.pc55-ekpool.nl
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BLADEL - Extra vei-
ligheidsmaatrege-
len, een aangepast 
programma, start en  
finish zonder publiek, 
volop testmogelijk-
heden ter plekke en 
het eenmalig afstand 

doen van de internationale UCI-status, 
het heeft allemaal niet mogen baten. De 
gemeente Bladel heeft vorige week een 
streep gezet door de driedaagse junio-
renkoers Acht van Bladel. 

Burgemeester Bosma baseert zich op het 
standpunt dat evenementen moeten wor-
den afgelast als vier weken daarvoor niet 
duidelijk is hoe de stand van zaken rond-
om corona is. “Zwaar teleurgesteld”, re-
ageert koersdirecteur Richard van Hout 
van de Stichting Wielerevenementen Het 
Snelle Wiel. “We hebben werkelijk alles in 
het werk gesteld om de koers door te la-
ten gaan, vooral om 17- en 18-jarigen die 
al anderhalf jaar zonder competitie zijn, de 
gelegenheid te geven weer eens te koer-
sen. Aan alle veiligheidseisen voldoen we. 
De gemeenten Bergeijk, Someren, Heeze- 
Leende en Valkenswaard, waar we met de 

karavaan passeren, hebben een beschik-
king van geen bezwaar afgegeven, maar 
Bladel durft het niet aan. Heel erg jammer.”

Teleurstelling
Ook steun van de KNWU mocht niet baten. 
Van Hout: “De KNWU heeft contact opge-
nomen met de gemeente om te wijzen op 
het belang van deze wedstrijd. We krijgen 
straks te maken met een verloren genera-
tie. Blijf maar eens gemotiveerd als je je 
twee jaar lang niet kunt spiegelen aan leef-
tijdsgenoten op het hoogste niveau.” Van 
Hout is ook bang dat er vrijwilligers gaan 
afhaken. “Houd die maar eens enthousi-
ast.” Sponsors hebben eveneens teleurge-
steld gereageerd.  

In België worden intussen al volop wieler-
koersen gehouden. Ook in ons land zijn er 
her en der al wedstrijden gehouden. “Ik be-
grijp dat er terughoudendheid is”, zegt Van 
Hout, “maar nu een groot deel van het land 
al is gevaccineerd en de besmettingscijfers 
de goede kant uitgaan, hadden wij er toch 
stiekem op gehoopt dat er groen licht zou 
komen. ‘Volgend jaar beter’ zullen we maar 
voor het tweede achtereenvolgende jaar 
zeggen!”

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

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

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

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

IN DE KEMPEN

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Sportieve Cortina E-mozzo dames 
 •  Shimano Steps E-5000 middenmotor 

40 Nm
 •  Accu  418 Wh
 •  Krachtige schijfremmen
 •  Nexus 7 versnellingen  

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

van € 2599,-
nu voor

€ 1999,-

Sportieve Cortina E-mozzo heren 
 •  Shimano  Steps E6100 middenmotor 

60 Nm
 •  Accu 504 Wh
 •  Krachtige schijfremmen
 •  Nexus 8 versnellingen

van € 2899,-
nu voor

€ 2299,-

Heeft u al een nieuwe 
bestemming voor uw 

vakantiegeld? Profi teer nu!

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Gemeente Bladel zet streep 
door Acht van Bladel
Ondanks de extra veiligheidsregelen die er zijn!

Wij vinden 
duurzaamheid 
belangrijk in 
onze gemeen-
te en proberen, 
waar mogelijk, 
hier rekening 

mee te houden bij onze werkzaamhe-
den. Daarom deden we mee aan een 
pilot waarin onkruid wordt bestreden 
met 100% duurzaam geproduceerd heet 
water. 

Steven Kraaijeveld was erbij en zag hoe 
de schoonmaakploeg met een geïsoleerde 
tankoplegger vol kokend water aan de slag 
ging in Vessem. De wethouder vertelt: “Het 
is indrukwekkend om te zien hoe ze op een 
zo’n grote schaal met kokend water duur-
zaam onkruid bestrijden, dat gebeurt nog 
maar heel weinig in Nederland. We zijn be-
nieuwd naar de uitkomsten van deze pilot.”

Innovatief met restwarmte
Het water dat ze gebruiken is onthard 
grond- of oppervlaktewater dat vervol-
gens met restwarmte uit fabrieken is verhit 
tot 100 graden Celsius. Bij het verwarmen 
van het water zijn dus geen fossiele brand-
stoffen gebruikt. Deze manier van onkruid 
verwijderen levert niet alleen een positie-
ve bijdrage aan het Klimaatakkoord, maar 
heeft nog meer voordelen ten opzichte van 
het gebruik van veegmachines en staalbor-
stels. Er is namelijk minder stofhinder en 
geluidsoverlast, minder kans op schades 
aan straatmeubilair en we verbruiken geen 
staal. 

Het enige nadeel is dat je in één keer een 
zeer groot gebied moet aanpakken omdat 
er een hele ploeg nodig is die ervoor zorgt 
dat de wagen leeg is aan het einde van de 
dag zodat de gebruikte energie efficiënt 
wordt benut.

Pilot duurzaam onkruid bestrijden
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Koop lokaal:
Geef een Hapertse cadeaubon. 
Te verkrijgen bij de Hapertse winkeliers.

Koop lokaal

Meeltjes

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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.

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.

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.

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

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.

Continental winterbanden op stalen velgen, 
205x55 R16, steek 5x108, profiel 5 mm.
€ 125,-. Tel. 06-46238850.

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.

Zitmaaier Wolf Select Scooter Mini, 5 jaar oud, 
weinig gebruikt, Vraagprijs: € 500,-. 
Tel. 0497-681636.

Wandelwagen/buggy, inklapbaar, met parasol 
en voetenzak, in vrolijke kleuren. 
Vaste prijs: € 25,-. Tel. 06-47442286.

Gazelle Airglider damesfiets met voorvork- en 
zadelvering, onbeschadigd, heel comfortabel, 
lichte kettingkast, 7 versnellingen. € 150,-.
Tel. 06-41483319 (na 18.00 uur).

Herenfiets, citybike, frame 60 cm. 
Tel. 06-57387163.

Degelijke scooter SYM type Fiddle 2 50S, 
2 jaar oud. Tel. 06-12281427.

Verpleegkundige b.z.a. biedt zich als vrijwilliger 
aan om alleenstaande ouderen af en toe te 
vergezellen in Hapert en omgeving.
Tel. 06-34412325. 

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.

GEZOCHT: Poetshulp voor 6 uur per week in 
Hoogeloon. Uren in overleg. Tel. 06-53799291.

GEZOCHT: Poetshulp voor 3 uurtjes per week 
in Reusel. Tel. 06-12963935.

GEZOCHT: Poetshulp voor 2 uurtjes per week 
in Reusel. Tel. 06-12963935.

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: 2-zits bank.
Tel. 0497-681575.

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

GRATIS AF TE HALEN: Gecomposteerde 
paardenmest in Hoogeloon. Nog enkele kuub 
aanwezig. Tel. 06-53257474.

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.

Oud ijzer gevraagd
Koper, lood, RVS e.d. Zonnebank, 
wasmachine, accu, bijna alles met stekker. 
Geen vries/koel en dikke tv’s. Info: 
06-33373793 Oudijzerophalen.jouwweb.nl

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.

Gratis meeltje
Plaats ook een gratis meeltje. 
Het is tot 20 woorden gratis! 
Opgeven via www.pc55.nl/meeltje

 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).

DIVERSEN

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

Drukwerk: Rodi Media

Redactie & Contactgegevens

Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

VAKGARAGE
MINK

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

Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

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

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

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

               Renault Dealer & Dacia Service Partner
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Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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, Marie Jansen-Maas 
  en Janus Jansen
- Nel van de Berk-Lavrijsen
- Jan Jansen
- Jan Verspaandonk
- Corrie Koolen-Tegenbosch 
  en Sjef Koolen
- Overleden familie Lavrijsen-van Gompel
- Heilige mis voor een bijzonder intentie

Maandag 7 juni
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 8 juni
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 9 juni
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Martien van Limpt

Donderdag 10 juni
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Kees Lavrijsen en 
  Jana Lavrijsen-van Gompel

Hoogfeest: Allerheiligst 
Hart van Jezus
Vrijdag 11 juni
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

11e zondag door het jaar
Zaterdag 12 juni
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 13 juni
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Theo Verleg en 
  Lies Verleg-van den Borne
- Jo Lavrijsen-van Dommelen
- Jo de Kroon-van Luff elen (vw. sterfdag)
- Jan, Lies en Peter Blankers
- Adri Kerkhofs, Gust Roest 
  en Miet Roest-van Limpt

Mededelingen:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

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

-  Vanaf heden mogen er 75 personen de 
kerkdiensten bijwonen. U bent wel ver-
plicht een mondkapje te dragen in de 
kerk. Wilt u ook tijdens de doordeweek-
se 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 waar-
schuwen. Alvast hartelijk dank!

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

Petrusklepel
Ik hoorde laatst van een aanstaande oma 
dat haar dochter tamelijk nuchter toeleeft 
naar de geboorte van haar eerste kind. Ze 
beleeft het als iets moois, maar ook als 
iets dat bij het leven hoort. Degenen die 
haar medisch begeleid hebben, waren nu 
toe aan het ‘bevallingsplan’. Heeft u daar 
al van gehoord? In een bevallingsplan, dat 
de moeder zelf moet schrijven, geeft ze 
aan wat ze wil als er dit gebeurt en wat ze 
wil als er dat gebeurt. Sommige moeders 
schrijven wel vier kantjes vol. Zo niet deze 
moeder. Ze zei: ‘Dat doe ik niet. Kome wat 
komt. Jullie zijn professioneel en als er iets 
gebeurt volg ik jullie advies wel.’ Weet u 
wat het antwoord was? ‘Gelukkig!’ Blijk-
baar geeft het meer rompslomp dan dat 
het altijd bruikbaar is. Dat geeft te denken. 
Ergens hoog in organisaties wordt bedacht 
wat goed zou zijn voor de mensen, terwijl 
op de werkvloer andere dingen spelen. We 
zijn zo vervuld van de maakbaarheidsge-
dachte dat we alles in de hand willen heb-
ben en vooral vinden dat ánderen daarop 
voorbereid moeten zijn. Is het om onszelf 
in te dekken? Hoe dan ook, ik ben blij 
met nuchtere moeders die niet zomaar 
meegaan met alle ontwikkelingen, maar 
gewoon zichzelf blijven. Kome wat komt! 

Pastoor Schilder

H. 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 
                 Met lof en eucharistische zegen
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Maandag 7 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 8 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Efrem, diaken en martelaar
Woensdag 9 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Bert en Paula Coppens-Esser, 
  hun kinderen Jan, Annie, Pierre en Willie
09.15 uur: Casteren Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 10 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Hart van Jezus, Hoogfeest
Vrijdag 11 juni
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 12 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, Gebedsdienst

11e Zondag door het Jaar
Zondag 13 juni
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 12 en 13 juni)

Bladel zaterdag:
- Gijs Dijkmans
- Ans Wouters (vw. sterfdag)

Bladel zondag:
- Jan van Laarhoven (vw. verjaardag  
  nms. kinderen, klein- en 
  achterkleinkinderen)
- Annie van Hoof

Casteren:
- Ter ere van het H. Hart van Jezus

Hapert:
- Dries Lemmens en 
  Petronella Lemmens-Schilders (f)
- Familie Sterke-van Wetten

Hoogeloon:
- Ter ere van het H. Hart van Jezus

Netersel:
- Ter ere van het H. Hart van Jezus

Mededelingen:
-  Juni is de maand van het H. Hart van Je-

zus. Daar besteden we voor of na de vie-
ringen aandacht aan.

-  Donderdags om 19.00 uur is er in Hooge-
loon een gebedsviering in de kerk, met 
uitstelling van het H. Sacrament. Dit zal 
blijven tot de ochtendvieringen in het 
Steunpunt weer door kunnen gaan.

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 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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Huil niet omdat ik er niet meer ben, 
maar lach omdat ik er was…

BEDANKT HÈ

zoveel kaartjes,
zoveel berichtjes,
zoveel knuff els op afstand
en zoveel troost…

Hartelijk dank voor jullie steun en medeleven, zowel tijdens haar ziekte als 
na het overlijden van mijn lieve vrouw, ons mam en fantastische oma 

Marjan van de Sande

Het doet ons goed om te weten dat ze door zo velen gewaardeerd werd 
om wie ze was. Het heeft ons ontzettend gesteund tijdens deze verdrietige 
periode.

Maan van de Sande en familie

INFORMATIEF

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

DE KLOOSTERTUIN IS WEER OPEN!

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

Dinsdag:     07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  edrinken
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules
 13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koffi  edrinken

Woensdag:   07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  edrinken
  10.00 uur-15.00 uur: dagopvang d’r tussen uit (d’n Overkant) 
 13.30 uur-16.00 uur: vrij biljarten/koffi  edrinken

Donderdag:   09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  edrinken
 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/koffi  edrinken

Vrijdag:     07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffi  edrinken 
 13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koffi  edrinken

Bij alle activiteiten moet de anderhalve meter regeling in acht worden genomen. Bij be-
zoek aan de Steunpunt de Kloostertuin is het verplicht om een mondkapje te dragen. De 
openstelling van de Kloostertuin is onder voorbehoud van extra maatregels, als gevolg 
van toename van de besmettingen. Wij vertrouwen op uw medewerking.

Voor meer informatie kunt u ook onze 
websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

7 JUNI

T/M

VRIJDAG 

11 JUNI
DANKBETUIGING

Langs deze weg willen wij iedereen bedanken 
voor het getoonde medeleven na het overlijden van

mijn dierbare vrouw, onze lieve moeder en onze trotse oma

Ans Antonius - van Dommelen 

Uw blijk van medeleven was voor ons een grote steun.

Een bijzonder goed woord van dank richten wij aan de bewoners 
van De Langvoort in Hooge Mierde voor de mooie erehaag.

Wal Antonius
Roy, Maaike, Naomi en Kayley

Vanessa, Roy, Joey en Noël

REGIO - Nu de Pelgrimshoeve na de co-
rona-sluiting weer open is, bestaat de 
mogelijkheid ook weer om 4 dagen op 
de hoeve te verblijven en de omgeving 
te verkennen. In 2019 is het startschot 
gegeven voor een mini-pelgrimage 
rondom Vessem. In 2020 is de route her-
zien en opnieuw beschreven. 

Er zijn 4 wandelingen uitgezet van 15 tot 
25 km: de Merenroute (richting Wintel-
re), de Heideroute (richting Middelbeers), 
de Stroom- en Bosroute (richting Duizel/
Knegsel) en de Verstillingsroute (richting 
Netersel). Wandelaars worden uitgenodigd 
om, individueel of in kleine groepjes, voor 
4 dagen naar Vessem te komen. Men kan 
3 of meer nachten van dinsdag t/m zon-
dag op de gebruikelijke voorwaarden op 

de Pelgrimshoeve verblijven, het boekje 
kopen bij de gastmensen en aan de wandel 
gaan. We hebben het een mini-pelgrimage 
genoemd, omdat men zich 4 dagen kan te-
rugtrekken uit de hectiek van het dagelijks 
leven op een plek die uitnodigt om tot in-
nerlijke rust te komen. 

De wandelingen staan uitgebreid beschre-
ven in het boekje en daarnaast is veel in-
formatie toegevoegd over de streek waar 
je doorheen loopt: de natuur en cultuur 
van het land van de acht zaligheden. Ook 
zijn er vragen opgenomen, waarmee de 
wandelaar zijn/haar mini-pelgrimage ver-
dieping kan geven. Voor meer informatie 
zie:

www.pelgrimshoevekafarnaum.nl

Mini-pelgrimage rondom Vessem
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�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN�NBIEDINGEN
Slagerij & Poelier!gggggggggg jj

Varkens
reepjes

Kippen
drumsticks

Kipsate
schnitzels

Varkens
cordon bleu

Runder
worst

VarkensVarkensVarkensVarkensVarkensVarkensVarkensVarkensVarkensVarkensVarkensVarkensVarkensVarkensVarkens
100 gram € 1,19

KipsateKipsateKipsateKipsateKipsateKipsate
500 gram € 2,99

RunderRunderRunderRunderRunderRunderRunderRunderRunder
500 gram € 6,99

Gehaktbrood

Palingworst

100 gram € 1,35
Gehaktbrood

PalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworst

Gehaktbrood
100 gram € 1,25

PalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworstPalingworst

ACTIES GELDIG VANAF MAANDAG 7 JUNI  T/M ZATERDAG 12 JUNI

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

                                                      

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

Sucade
lappen

VERS GESNEDEN GRATIS TOETJE

Bij �nk�p van 
�n kant en klare 

m�l�jd, �n 
GRATIS 

toetje erbij!

Vers gesneden 
fruitsalade, 
GRATIS bij 
inlevering 

van 420 Pi�y 
punten!

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

drumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticksdrumsticks
500 gram500 gram € 2,99€ 2,99
Naturel/Gemarineerd

reepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjesreepjes
100 gram100 gram100 gram € 1,19€ 1,19€ 1,19€ 1,19
Naturel/Gemarineerd

cordon bleucordon bleucordon bleucordon bleucordon bleucordon bleucordon bleucordon bleucordon bleucordon bleucordon bleucordon bleucordon bleucordon bleucordon bleucordon bleucordon bleucordon bleucordon bleu
4+1

GRATIS

schnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzelsschnitzels
4+1

GRATIS

worstworstworstworstworstworst
4+1

GRATIS Eindelijk kan het 
w�r: barbecueën!

A�es v�r �n 
compl�t verzorgde 
barbeque h�lt u 
nat�rlijk bij ons!

HET �Q SEIZOEN

GRATIS TOETJE
bij �n k&k m�l�jd!VERS GESNEDENVERS GESNEDENVERS GESNEDENVERS GESNEDENVERS GESNEDENVERS GESNEDENVERS GESNEDENVERS GESNEDENVERS GESNEDENVERS GESNEDENVERS GESNEDENVERS GESNEDENVERS GESNEDENVERS GESNEDENVERS GESNEDEN GRATIS TOETJE

fruitsalade!

W£KW£KW£KW£KW£KW£KW£KW£KW£KW£KTO¥ER!

HET �Q SEIZOEN

W£KW£KW£KW£KW£KW£KW£K

is w�r bego¦en!


