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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Dat ellendige coronavirus 
blijft maar roet in het eten gooien, 
ook bij de carnavalsverenigingen. Dat 
is niet het nieuws van de dag. Maar die 
carnavalsverenigingen putten uit hun 
eindeloze creativiteit en komen met 
nieuwe initiatieven die enorm aan blijken 
te slaan bij de inwoners van de regio. 
De Hapertse Pintewippers bedachten 
de Top 11, een overzicht van de 
allerbeste carnavalskrakers uit de 
geschiedenis. Bedenker Kevin Verdon-
schot en zijn medebestuurslid Lian van 
de Spijker vertellen.

Alternatief programma
“Er is dit jaar geen Prins en er zijn geen 
activiteiten, zoals iedereen elk jaar van 
ons gewend is”, vertelt Lian. “Geen 
KempenOptocht in de originele vorm, geen 
balavonden, geen polonaise met honder-
den personen in de zaal. Het gaat anders 
zijn en dat is jammer maar het brengt ook 
een hoop creativiteit bij de mensen naar 
boven. We zaten met het bestuur bij elkaar 
om te verzinnen welke activiteiten geschikt 
zouden zijn om wél door te laten gaan. 

De conclusie was al snel dat er iets nieuws 
bedacht moet worden; iets waardoor de 
aanloop naar carnaval gaat leven, waarbij 
mensen niet de deur uithoeven en dat je 

tóch helemaal in de stemming brengt. Het 
idee was de Top 11 van carnavalsliedjes uit 
de Nederlandse geschiedenis.”

Samen
Kevin legt het plan uit, dat sinds de aftrap al 
direct een groot succes bleek te zijn. “Het 
kon wat ons betreft twee kanten op”, legt 
hij uit. “Of er zou alleen gestemd worden 
door de bestuursleden en hun partners óf 
het zou massaal opgepikt kunnen worden. 
Dat laatste is gebeurd en daar zijn we heel 
blij mee. Het is letterlijk ontploft.” 

Ambachtsweg 3B 
5531 AC  BLADEL   
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TOTAAL-

installateur?
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Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.
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Kevin: “Wil je weten welke nummers het gehaald hebben, dan moet je echt luisteren op 13 februari tussen 14.00-15.00 uur op KempenFM. Uiteraard verzorgt 
onze oud Prins Polari, Arie van de Pol, de uitzending en hij maakt er een feestje van. De lijst met zeshonderdvijftig originele carnavalsnummers is te vinden op 
de Facebookpagina van de Pintewippers en er kan nog tot en met 6 februari gestemd worden.
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Wegens de huidige lockdown zijn wij 
tijdelijk gesloten. 

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

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

acties geldig van
22-01 tm 28-01-21

Alle Kamerplanten

Bekijk het assortiment 
op onze webshop!

Kortingscode:
kamerplant20

ALLEEN ONLINE!

Fleur het Huis op met Kamerplanten!

www.tuincentrumgroenen.nl/kamerplanten/

V O G E L T E L L I N G
In januari 2020 telden meer dan 90.000 

mensen ruim 1,5 miljoen vogels tijdens de 
Nationale Tuinvogeltelling. Een nieuw 

telrecord! Tel jij in 2021 ook (weer) mee? 
De tuinvogeltelling is op vrijdag 29, 

zaterdag 30 en zondag 31 januari een kost 
je alleen een half uurtje van je tijd. Tel jij

ook mee? Meld je nu aan op 
www.vogelbescherming.nl/tuinvogeltelling

SHOP IN ONZE 
WEBSHOP!

volop kamerplanten, binnenpotterie 
& woonaccessoires!

www.tuincentrumgroenen.nl

20%
korting

...dat u ook 
online 

kunt kopen 
bij Verhagen?

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

www.verhagenelektroservice.nl

Wist u...

MM&&R Securo BladelR Securo Bladel

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

het voorjaarhet voorjaar..
 

Bel Bel  06-1449514106-14495141

HAPERT - Zeker ook 
in deze periode den-
ken we aan onze 
dorpsgenoten met 
een handicap of die 
ziek zijn. Op zaterdag 
6 februari zal een af-
vaardiging van het Be-
stuur, de Raad van Elf 
en de Oud Prinsen hen 

een kleine attentie in de vorm van een 
fruitschaal bezorgen. 

Ook aan de Hapertse bewoners in de 
verpleeghuizen in Bladel en Eersel en de 
bewoners van de Hapertse Kluis wordt 
gedacht. In verband met corona uiteraard 

op een zo veilig mogelijke wijze. Als u ie-
mand weet die door deze attentie van CV 
de Pintewippers een beetje opgepept kan 
worden, laat het dan even weten. U moet 
er wel van overtuigd zijn dat de te bezoe-
ken persoon het op prijs stelt. U kunt zijn of 
haar naam en adres voor 3 februari via een 
Whatsapp-berichtje doorgeven aan Henri 
Jansen (tel. 06-25201207) of een mailtje 
sturen naar vicevoorzitter@pintewippers.nl

Ziekenbezoek 
CV de Pintewippers

Velen zullen zich de ludieke en media-
genieke actie ‘Baas in eigen buik’ nog 
herinneren waarmee de feministische 
actiegroep Dolle Mina ruim vijftig jaar 
geleden Nederland op zijn kop zet-
te. Of de openbare urinoirs die ze met 
roze linten hadden dichtgebonden. Ook 
in Brabant voelden vrouwen zich aan-
gesproken en richtten afdelingen van 
Dolle Mina op, waar talrijke belangrijke 
initiatieven uit voortvloeiden. Daarmee 
probeerden zij aandacht te vragen voor 
de rechten van de vrouw en hun posi-
tie te verbeteren. Samen met Brabantse 
feministen die aan de wieg hebben ge-
staan van de tweede feministisch golf in 
Brabant (1970-1990), heeft het BHIC de 
themawebsite ‘Rebellerende vrouwen’ 
gemaakt.  

“Dolle Mina was het eerste initiatief dat de 
tweede feministische golf landelijke be-
kendheid gaf. De ludieke acties van deze 
beweging zorgde voor veel aandacht in de 
pers”, schrijft Nel Willekens, Dolle Mina van 
het eerste uur. Deze acties hadden te ma-
ken met de onderwerpen die aan de orde 
werden gesteld. Had de eerste feministi-
sche golf geleid tot stemrecht voor vrou-
wen, recht op betaald werk en onderwijs. 
Dankzij de feministen van de jaren zestig 
en zeventig werd abortus gelegaliseerd, 
kwam de anticonceptiepil in het zieken-
fonds en kwam er kinderopvang. 

Na enkele jaren verschoof binnen deze 
nieuwe feministische beweging het accent 
van ludieke acties naar de bewustwording 
van vrouwen. In verschillende Brabantse 
plaatsen werden vrouwenpraatgroepen 
georganiseerd. “Een verademing. Het idee 
dat je als vrouw over jezelf mocht praten, 
dat je mocht zeggen wat je mooi vond aan 
jezelf, en wat lelijk. Dat was helemaal nieuw 
en ongehoord”, schrijft iemand op de site. 

Een logisch vervolg hierop was de oprich-
ting van vrouwenhuizen, zoals in Eindho-
ven in 1975. In datzelfde jaar ontstond 
‘Brood en Rozen’ in Den Bosch, waar ze 
praatgroepen en vormingscursussen op-
startten en een vrouwentrefcentrum orga-
niseerden. In Eindhoven ging het Vrouwen-
kruidt van start met cursussen ‘Hoe zeg je 
wat je denkt’, eerst op stedelijk en later op 
wijkniveau. In Den Bosch ging dat precies 
andersom. Daarnaast bleef er echter spra-
ke van activiteiten voor vrouwen in de wij-
ken, zij het dat die nu werden aangeboden 
door het welzijnswerk, zoals het vrouwen-
werk in Den Bosch Oost. “Deze cursus-
sen waren vooral gericht op bewustwor-
ding, vergroting van het zelfvertrouwen en 
maatschappelijk inzicht: cursussen maat-

schappelijke en politieke vorming werden 
opgezet en ook een lees- en schrijfcursus 
die later overging in een spontaan Open 
School project. Ook wonnen vanaf 1976 de 
zogeheten FORT-groepen (Feministische 
Oefengroepen Radicale Therapie) snel aan 
populariteit”, vertelt Anita Koster. En er 
gebeurde meer. Vrouwen ontdekten hun 
lichaam en elkaar. Er ontstonden zelfhulp-
groepen op het gebied van gynaecologie, 
eetverslaving en medicijngebruik, Vrouwen 
in de Overgang (VIDO), DES-dochters en 
Vrouwen tegen seksueel geweld. In Eind-
hoven opende een Blijf-van-mijn-lijfhuis. 
Vrouwen leerden van elkaar te houden, wat 
soms leidde tot seksuele relaties. Op vrou-
wenfeesten was het stampvol. Er kwamen 
vrouwenbands, vrouwenkoren, vrouwen-
sportscholen, vrouwenboekhandels, vrou-
wenkranten en vrouwendrukkerijen. 

“In die tijd, rond 1980, zagen wij het belang 
in van eigen media om onze boodschap te 
verkondigen”, vertelt Wilma Geurtjens, één 
van de oprichters van de Vrouwenradio 
Den Bosch. “We hadden al de Vrouwen-
krant Rosa, een Vrouwendrukkerij ‘De 
Doordrukster’ en nu dus ook de Vrouwen-
radio Den Bosch.” Elke vrijdagochtend 
zonden ze uit. Op de site kun je verschil-
lende illegale uitzendingen hiervan terug-
luisteren, waaronder ‘Pottenprogramma’, 
‘Pornoshop gekraakt’, ‘Ontruiming van het 
vrouwenhuis’ en nog meer. 

Na de tweede feministische beweging leek 
het feminisme voltooid, de strijd gestreden. 
Maar een nieuwe generatie van jonge fe-
ministen staat nog altijd op de barricaden, 
ook in Brabant. Zij voeren onder meer actie 
voor de rechten van alle vrouwen, of die nu 
hetero zijn, homo of in een mannenlichaam 
geboren, en verbinden deze strijd met die 
tegen racisme en voor een beter klimaat-
beleid. Ze kijken naar inclusie en diversiteit 
en naar een betere verdeling van zorg voor 
kinderen én ouders. 

Het BHIC bedankt in het bijzonder de kern-
groep van feministen die een sleutelrol 
hebben vervuld in de totstandkoming van 
de website ‘Rebellerende vrouwen’: Joke 
van der Beek, Anita Koster, Mariet Paes, 
José van der Wardt en Nel Willekens. Sa-
men met deze vrouwen uit Den Bosch is 
het BHIC op zoek gegaan naar aankno-
pingspunten in de rest van Brabant. Dat 
is zeker niet uitputtend gebeurd en we 
zijn dan ook erg benieuwd naar alle Bra-
banders die herinneringen hebben, deel-
genomen hebben of bijgedragen hebben 
aan de vrouwenbeweging. Reageer op de 
verhalen, vertel over jouw eigen ervaringen 
en vul de site aan. Je kunt reageren via het 
forum op de site of (b.v. als je foto’s wilt 
sturen) en via info@bhic.nl.  Bezoek ‘Rebel-
lerende vrouwen’ via: 

www.bhic.nl/rebellerende-vrouwen

“Een vrouw zonder man is als 
een vis zonder fi ets...”
‘Rebellerende vrouwen’, nieuwe website over 2e feministische golf

Vrouwenstaking in Den Bosch, 1981. (Foto: Wilma Geurtjens)
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De carnavalsvereniging uit Hapert zocht de 
samenwerking op met KempenFM die op 
zaterdag 13 februari de lijst gaat uitzenden, 
Twilight Entertainment voor het netwerk 
aan artiesten en het social media platform 
‘Zoals het was’, voor de regionale bekend-
heid. Daarvan zijn inmiddels vijfendertig 
groepen met een enorm bereik. Iedereen 
was direct enthousiast en dat blijkt uit het 
aantal stemmen dat al uitgebracht is.

Stemlijst
De partners hebben een lijst gemaakt met 
zeshonderdvijftig originele carnavalsnum-

mers. Lian: “Daarin is echt álles opge-
nomen; van het nummer ‘Vrouwkes’ van 
Snollebollekes tot ‘Het paard in de gang’ 
van André van Duin. We richten ons na-
melijk op alle leeftijden en de muziekstijl 
met carnaval is in de loop der jaren sterk 
veranderd maar die klassiekers doen het 
nog altijd erg goed.” Er is direct een klacht 
binnengekomen. Kevin lacht: “Ja, we ble-
ken Toon Hermans vergeten te zijn in de 
lijst. Ja, het zal je favoriet maar zijn en je 
kunt er niet op stemmen. Het is rechtgezet 
hoor.” Aan Toine Dirks van Twilight Enter-
tainment is gevraagd om feestartiesten uit 
te nodigen leuke fi lmpjes in te spreken om 
mensen op te roepen te gaan stemmen. 
“Zoveel leuke reacties gehad. Die arties-
ten staan normaal gesproken in deze tijd 
avond aan avond op te treden en een leuke 
boterham te verdienen. Nu is er niks. 
Super fi jn dat ze zich toch hiervoor in heb-
ben willen zetten”, aldus Kevin.

Wagenbouwers
Iedereen mag een persoonlijke Top 3 uit-
brengen en elke stem is tegelijk een lot 
voor de verloting van een mooie geldprijs 
voor de wagenbouwers. Lian: “De Kempen
Optocht gaat niet door en dus is er door 
de wagenbouwers niets te verdienen. Om 
ze toch niet helemaal in de kou te laten 
staan, hebben we deze actie bedacht en 
die werkt. Hoe meer er op hun groep ge-
stemd wordt, hoe meer kans op de prijs. 
Ze zijn echt fl ink aan  het promoten. 
Stemmen komen overal vandaan, echt niet 
alleen uit Hapert. We hebben nu tweeën-
dertig dorpen van waaruit de stemmen zijn 

binnengekomen. Het is zó mooi 
om te zien dat het initia-

tief leeft.”

Feestje op radio 
en Facebook

Anders dan de Top 2000 
waarbij de lijst wéken 

voor de uitzending bekend wordt gemaakt, 
blijft de Top 11 geheim tot het allerlaat-
ste moment. Kevin: “Wil je weten welke 
nummers het gehaald hebben, dan moet 
je echt luisteren op 13 februari tussen 
14.00-15.00 uur op KempenFM. Uiteraard 
verzorgt onze oud Prins Polari, Arie van 
de Pol, de uitzending en hij maakt er een 
feestje van. Via ‘Hapert zoals het was’ op 
Facebook zal de uitzending ook uitgezon-
den worden. De bedoeling is eigenlijk dat 
iedereen thuis verkleed in polonaise door 
de kamer loopt. We zouden het leuk vinden 
als we daar foto’s van mogen ontvangen. 
Misschien doen we daar dan ook nog wel 
iets mee. Het ene idee brengt een ander 
idee voort en zo wordt het steeds mooier.”

Verbroedering
De lijst is te vinden op de Facebookpagina 
van de Pintewippers en er kan nog tot 
en met 6 februari gestemd worden. “We 
hebben nog even tijd nodig om de Award 

te laten maken want natuurlijk gaan we de 
nummer één uit de lijst deze eer bewijzen. 
Dat is toch een award die iedere artiest wil 
winnen? Je zou maar de eerste zij die ‘m 
krijgt”, aldus Lian. Er zou namelijk zomaar 
een vervolg kunnen komen op dit evene-
ment. Kevin: “Natuurlijk hopen we dat vol-
gend jaar carnaval weer gewoon met z’n 
allen in Den Tref gevierd mag worden maar 
ik zie geen reden om deze Top  11 niet door 
te laten gaan. Dat kan ook live in de zaal, 
hopelijk met een optreden van de winnaar. 
De ideeën zijn er al hoor maar we zullen 
eerst even dit succes evalueren. Voor ons 
is het door de enorme respons nu al ge-
slaagd. We zien eenzelfde soort verbroe-
dering ontstaan als bij de KempenOptocht; 
het maakt niet uit in welk dorp je woont of 
carnaval viert: dit jaar maken we er sámen 
een coronaproof feestje van. Ik kan alleen 
maar zeggen: Alaaf!”

www.pintewippers.nl

vervolg van pagina 1

ALLE 11 GOED

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES.

18 t/m 30 januari

PROKORN
Meergranenbrood met mix van

zonnebloempitten, soja, 
lijnzaad en specerijen.

Van € 3,30

voor€ 2,75

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

VANWEGE DE LAATSTE CORONAMAATREGELEN ZIJN WIJ MOMENTEEL 

ALLEEN GEOPEND VOOR AFHALEN.

GELIEVE UW BESTELLING TELEFONISCH OF PER MAIL DOOR TE GEVEN.

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN

HOUT

TIMMERWERKEN

INTERIEUR

IJZERWAREN

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

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

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

particulier opdrachtgeverschap (CPO), of u 
bouwt uw toekomstige huis zelf, de W van 
Wonen kijkt naar de juiste voorwaarden die 
bij u passen zodat u in de toekomst zorge-
loos kunt wonen.
 
Indien u een Duurzaamheidsprofiel wenst 
te ontvangen, dan vragen wij u per mail uw 
postcode + huisnummer naar 
henk@dewvanwonen.nl te versturen. 
(dit is gratis en vrijblijvend).
 
Indien u bij ons een hypotheek afsluit dan 
ontvangt u ook een energierapport en/of 
bouwkundig rapport.
www.dewvanwonen.nl • Henk Hermans:  
tel. 06-11216678  of 085-0036633
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Intrinsieke motivatie is de motivatie die je 
van jezelf hebt. We hebben het dan niet 
over geld of externe waardering – dat is 
extrinsieke motivatie. Intrinsieke moti-
vatie vind je binnenin jezelf – misschien 
haal je motivatie uit iets omdat je het 
graag doet of omdat je trots bent op het 
eindresultaat. Waar haal jij je motivatie 
vandaan?

Het blijkt nog knap lastig te zijn om 
mensen te motiveren iets te doen als 
ze daar niet intrinsiek toe gemotiveerd 
zijn. Als je werk je niet bevalt maar je het 
toch blijft doen omdat het de rekeningen 
betaalt, dan ben je extrinsiek gemoti-
veerd. Zonder intrinsieke motivatie is het 
onzeker hoe lang je het vol blijft houden. 
Dan is gamifi catie de oplossing.

Gamifi catie moedigt bepaald gedrag aan 
door middel van beloning. Het principe 
van gamifi catie is al vele malen ouder 
dan de term zelf. Ga maar eens na; is 
jou ook ooit beloofd dat je een beloning 
kreeg bij een goed rapport? Of dat je 
een toetje kreeg als je je groenten opat? 
Mijn ouders deden dit ook; vooral bij die 
dekselse spruitjes, die we net zo veel 
moesten eten als we oud waren. Zo is er 
in Australië ooit een campagne geweest 
waar kinderen werden aangemoedigd 
om hun handen te wassen. Doordat er 
in een blok vaste zeep een speeltje was 
verstopt wasten kinderen hun handen 
ineens vaker. 

Gamifi catie helpt je doelen te stellen en 
die te completeren. Het maken van een 
checklist geeft vooruitgang een fysieke 
vorm. Je kunt gamifi catie ook op je eigen 

handelen toepassen – want gewenst 
gedrag en beoogde beloning, die bepaal 
je zelf. Natuurlijk, ik kan op ieder moment 
koffi  e met iets lekkers pakken, maar als 
ik mezelf daarmee beloon ná het stofzui-
gen smaakt het toch net wat lekkerder. 
En soms hoef je jezelf niet eens een kop 
koffi  e met iets lekkers voor te houden; 
dan is enkel de notie van de voltooiing 
van je taken al voldoende. 

Mijn Apple Watch prikkelt me om in 
beweging te komen. Niet alleen om 
overdag regelmatig te gaan staan, maar 
ook om iedere dag te bewegen. Ook de 
Pokémon Go-app doet dat – hij houdt 
me bezig en gemotiveerd met nieuwe 
Pokémon, eitjes die uitkomen door te 
wandelen, en tijdelijke uitdagingen. 
Gecombineerd met de gamifi catie vanuit 
mijn horloge ben ik actiever dan voor-
heen. Het werkt verslavend op een ge-
zonde manier; mijn horloge houdt iedere 
dag bij of ik voldoende calorieën 
verbrand heb, of ik genoeg gestaan heb, 
of en of ik gesport heb. Dertig minuten 
actief bewogen? Check! Twaalf keer 
ieder uur gaan staan? Check! 

Normaal is het heel makkelijk om een 
reden te vinden om níet te hoeven 
sporten – geen zin, te druk, je kent 
het wel. Door gamifi catie heb je reden 
genoeg om wél te gaan - met voldoende 
extrinsieke prikkels wakker je de intrin-
sieke motivatie in jezelf aan. Want als je 
iets vaak genoeg doet, wordt het vanzelf 
gewoonte. 

Gamifi catie
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Oude Provincialeweg 81
5527 BN Hapert
T 0497 38 49 77
www.apotheekhapert.nl

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

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

   Ook aantrekhulpmiddelen vindt u bij Apotheek Hapert.

tek@apotheekhapert.nl, tel. 06 307 324 95 (Moniek) 

Uw administratie 
in vertrouwde handen

De Vliegert 7 l 5527HW l Hapert
Telefoon 06-53271262

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

REGIO - Bibliotheek de Kempen organi-
seert een online informatiebijeenkomst 
over de donorwet. Op 1 juli 2020 is de 
nieuwe donorwet ingegaan. Alle men-
sen van 18 jaar en ouder die ingeschre-
ven zijn in een Nederlandse gemeente 
komen dan in het Donorregister. In het 
Donorregister staat of iemand na zijn 
dood orgaan- en weefseldonor wil zijn. 
Iedereen die na 1 juli 2020 geen keuze 
heeft ingevuld, komt in het donorregis-
ter met de vermelding ‘geen bezwaar 
tegen orgaandonatie’.

Hebt u nog geen keuze vastgelegd in het 
Donorregister, dan ontvangt u uiterlijk 
maart 2021 een brief van het ministerie van 
VWS met de oproep om uw keuze vast te 

leggen. Tijdens de bijeenkomst krijgt u in-
formatie over orgaan- en weefseldonatie, 
wat is het en wat houden de verschillende 
keuzes precies in. Wat betekent deze nieu-
we wet voor u, maar ook hoe u de keuze 
vastlegt. De online bijeenkomst duurt circa 
een uur en is gratis. De bijeenkomst is spe-
ciaal bedoeld voor mensen van 60 jaar en 
ouder. De online bijeenkomst wordt aan-
geboden door het ministerie van VWS en 
wordt verzorgd door Remedica.

De online bijeenkomst is op donderdag 4 
februari, om 14.00 uur, en is gratis bij te 
wonen. U kunt uw ticket reserveren. U ont-
vangt een inschrijfbewijs en op basis van 
de inschrijvingen ontvangt u een uitnodi-
gingslink. Deze versturen wij u op de dag 
zelf met daarbij een handleiding voor het 
gebruik van ZOOM. Vanaf 13.50 uur kunt 
u inloggen om uw microfoon en camera te 
testen. Bent u nog niet bekend met online 
bijeenkomsten? Volg dan online digihulp 
van Bibliotheek de Kempen en krijg alle 
uitleg van onze medewerkers.

Online informatiebijeenkomst: 
nieuwe donorwet

HAPERT - Aan alle AOW ge-
rechtigden wordt weer de 
mogelijkheid geboden om 
het belastingbiljet IB/PVV 
aangifte 2020 in te laten 
vullen door KBO Hapert/
Steunpunt De Kloostertuin 

belastinginvullers. Als u hiervan gebruik 
wil maken, stuur dan de aanmelding per 
e-mail naar: j.steger4@upcmail.nl 

Diegenen die al langer gebruik maken van 
deze service kunnen rechtstreeks met hun 
eigen vertrouwde invuller telefonisch een 
afspraak maken. I.v.m. corona wordt het 
huisbezoek, waar mogelijk, vermeden en 
u wordt verzocht om alle gegevens, nodig 
voor een correcte invulling, na telefonisch 
overleg, bij uw invuller af te geven of, als dat 
niet mogelijk mocht zijn, een afspraak bij 
u thuis op coronacondities te maken. Ver-
geet u ook niet om de machtigingscode bij 
te sluiten, zonder deze code kan de invul-
ler uw aangifte niet doen. De aangiftecam-
pagne begint dit jaar op 1 maart 2021 en 
de aangiften dienen te zijn ingestuurd voor 
1 mei 2021 (behoudens verzoek om uitstel!). 
Aangiften voor 1 mei ingestuurd kunnen re-
kenen op teruggave, indien van toepassing, 
voor 1 juli 2021. Indien nodig kan uitstel aan-
gifte aangevraagd worden tot 1 september, 
of door coronamaatregelen wellicht zelfs 
nog langer. Er wordt deze campagne ook 
weer gekeken naar de Toeslagen (meestal 
Zorg- en Huurtoeslag) en de nazorg hier-
van, evenals die voor de aangifte IB/PVV, 
behoort ook tot de service. Voor meer info: 
Jeroen Steger tel. 382316, Jan van Hout tel. 
384363, Harrie Snoeren tel. 06-37477930 of 
Wim Suykerbuyk tel. 386931.

Aangifte Inkomsten-
belasting en Premies 
volksverzekeringen 2020

HAPERT - Slimme-
riken opgelet! Op 
carnavalszaterdag 
13 februari, om 19.00 
uur, organiseert CV 
de Pintewippers een 
digitale Pubquiz. 
Test je algemene 
kennis en je carna-
valskennis en versla 
de rest van het dorp. 

Wie weet win je wel één van de mooie 
prijzen. 

De quiz is leuk voor iedereen van 9 tot 99 
jaar. Je speelt met je gezin als één team. 
Zorg dat je voldoende hapjes en drankjes 
in huis haalt en zet de quiz in je agenda! De 
quiz zal worden uitgezonden via YouTube. 

Je hebt dus een internetverbinding nodig 
om mee te kunnen 
doen. De link naar 
de uitzending vind je 
op onze website en 
op onze Facebook-
pagina. Ook kun je 
de QR-code scannen 
met je telefoon.

www.pintewippers.nl

Pintewippers 
Carnaval 
Pubquiz
Zaterdag 13 februari,
19.00 uur
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HAPERT - Na tien jaar is Woonzorg 
De Hapertse Kluis in andere handen 
overgegaan. Vanaf 1 juni is de algemene 
leiding in handen van Bert Heerbaart, 
en zijn kinderen Tom en Teddy. Veel zal 
er door de overname niet veranderen; 
bewoners houden de eigen regie over 
hun leven en de aandacht voor wen-
sen, behoeften en welzijn blijft centraal 
staan. 

Woonruimte gezocht
Het verhaal hoe Bert Heerbaart bij De 
Hapertse Kluis terecht is gekomen, ver-
toont veel overeenkomsten met het ver-
haal van de vorige eigenaren Johan en 
Emmy Ettema. Zij zochten destijds naar 
geschikte woonruimte voor hun vader. “Ik 
was op zoek naar een goede plek voor 
mijn broer die een erfelijke variant van 
Parkinson heeft”, vertelt Bert. “Ik ben op 

veel plekken geweest maar nergens vond 
ik wat ik zocht voor hem. Te weinig per-
soonlijke aandacht, te kleine kamer, te 
weinig vrijheid: het was het allemaal net 
niet. Totdat ik van De Hapertse Kluis hoor-
de. Ik ging er kijken en was direct onder de 
indruk van de visie. Toen ter sprake kwam 
dat Johan wilde stoppen, zag ik mijn kans 
om het mooie werk voort te zetten. Ik ben 
altijd ondernemer geweest en weet wan-
neer ik een kans moet grijpen.” Voor zijn 
broer vond hij overigens een plek die aan 
de eisen voldeed en direct beschikbaar 
was. “Maar het is niet ondenkbaar dat hij 
alsnog naar Hapert verhuist”, aldus Bert.

Thuis
De kracht van De Hapertse Kluis is het 
thuisgevoel. “Dit is het huis van de bewo-
ners en wij passen ons aan, aan hun wen-
sen en behoeften”, vertelt Maud Koijen, 
die samen met Marijke de dagelijkse lei-
ding in handen heeft. “Wij zijn in dienst 
van de bewoners en niet andersom. Voor 
ons voelt het heel natuurlijk en het geeft 
een enorm gevoel van vrijheid. Vergeleken 
bij andere verpleeghuizen, hebben wij 
veel personeel maar dat moet als je de 
persoonlijke zorg wilt garanderen die wij 
bieden. Eigenlijk voelt ons huis als een 
groot gezin waarin we veel samen doen 
maar waar iedereen zich ook kan terug-
trekken op de eigen kamer. De bewoner 
staat centraal, mag eigen keuzes blijven 
maken. Het is toch eigenlijk ook niet uit te 
leggen dat als je oud bent, er vóór je ge-
dacht en beslist wordt? Hier blijft de regie 

bij de bewoner en wordt alles in overlegd 
beslist.”

Creatieve aanpassingen
De laatste maanden werd er hard ge-
werkt om het coronavirus buiten de deur 
te houden. Teddy: “We hebben heel veel 
maatregelen genomen, in het belang van 
de bewoners. Dat vroeg van zowel de be-
woners, de familie, als het personeel om 
de nodige aanpassingen maar iedereen 
zag het belang ervan in. De medewerkers 
hebben geprobeerd alle activiteiten zoveel 
mogelijk door te laten gaan en met een 
aantal creatieve oplossingen is dat gelukt. 
We zorgen hier goed voor elkaar en dat 
vertaalt zich terug in een veilige woonom-
geving.” Kijk eens op de website voor een 
totaalbeeld van De Hapertse Kluis en om 
te zien of een studio beschikbaar is. 

www.hapertsekluis.nl

ZORGZAAM

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:
Babi Pangang + Koe Lo Yuk +

4 mini loempia’s + 2 stokjes saté
Indien er wijzigingen hieraan worden aangebracht op uw verzoek, 

kan dit tot een andere prijs leiden.

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 15,-
TREK?

ZO
BESTELD

BESTEL ONLINE
BEZOEK ONZE BESTELSITE OP FOODTOWN.NL/BAMBOOINN

OF SCAN DE QR CODE

Bij de eerste online order
Voucher: TREK10

KORTING
10% Bij de eerste online order
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www.bamboo-inn.nl            Tel. 0497 - 38 44 19

De mooiste keukens, 
inbouwkasten, 
badkamermeubilair, 
schuifwanden en 
kantoorinrichting.

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

Wonen in een veilige en warme omgeving
Hapertse Kluis overgenomen door Teddy, Tom en Bert Heerbaart

Na tien jaar is Woonzorg De Hapertse Kluis in andere handen overgegaan. Vanaf 1 juni 
is de algemene leiding in handen van Bert Heerbaart, en zijn kinderen Tom en Teddy. 
Veel zal er door de overname niet veranderen; bewoners houden de eigen regie over 
hun leven en de aandacht voor wensen, behoeften en welzijn blijft centraal staan.
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WIST 
   JE 
 DAT...?

... je op maandag 11% meer kans hebt op een 
hartaanval dan op andere dagen van de week? 

Verder hebben de maand en de leeftijd invloed. Jonge, 
werkende mensen hebben zelfs 20% meer kans op een 
hartaanval op maandag. December is risicovoller dan 
juli. Wetenschappers houden stress verantwoordelijk.

Richt je 
aandacht 
bewust

Als ouders bij mij komen loopt het meestal niet zo lekker met één van de kinderen 
of de sfeer binnen het hele gezin is minder fi jn. De voorbeelden van wat er allemaal 
misgaat of lastig is zijn vaak niet zo moeilijk om te bedenken voor ouders. En dat is 
logisch, want ze komen niet voor niks naar mij toe.

Vaak stel ik dan bewust de volgende vragen; “Wat gaat er juist heel erg goed? Wat maakt 
jullie trots op jullie kind?” De sfeer verandert dan meteen. Ouders moeten even omscha-
kelen, maar kunnen dan (meestal) ook een heel aantal voorbeelden geven van dingen die 
juist heel goed gaan en waar ze trots op zijn. 

Als het (even) niet zo lekker loopt met de opvoeding heb je, als ouders, de neiging om je te 
focussen op de dingen die misgaan en waar je niet zo blij mee bent. Het kan dan zijn dat 
je vergeet om te genieten van alle momenten die juist heel fi jn zijn en van de dingen waar 
je trots op bent binnen je gezin.

Het leuke is, dat je meestal heel veel informatie kunt halen uit de momenten dat het lekker 
loopt. Wat is de reden dat het juist dan zo goed gaat? Op de momenten dat het goed gaat 
sluit je vaak beter aan bij je kind dan op de momenten dat het botst. Als je stilstaat bij de 
manier waarop je dan aansluit kun je iets leren over de manier waarop je kunt reageren als 
het minder lekker loopt.

Zeker in deze periode, waardoor we door de lockdown veel meer thuis zijn en (storend) 
gedrag van de kinderen vaak extra onder een vergrootglas ligt, is het extra belangrijk om 
je aandacht te richten op de positieve dingen die er gebeuren en die je kind doet.

Sta eens stil bij waar jouw aandacht (vooral) naar uitgaat binnen je gezin. Denk je vooral 
aan de momenten die minder goed gaan of ben je juist meer bezig met de momenten dat 
het lekker loopt en dat het heel gezellig is in huis. Door je aandacht meer te richten op 
de positieve momenten, en je daar dus meer bewust van te zijn, krijgen de minder fi jne 
momenten minder waarde.

Dat heeft een hele positieve invloed op het hele gezin!

Drs. Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin

Nieuwstraat 14 • Hapert • T. 06-23031558
www.jolijnmonteiro.nl

Een kast aan ruimte

Wat jouw woonwens ook is, een 
kast biedt volop mogelijkheden.
Het geeft een opgeruimd thuis.

#kasten

DESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaar

Opgeruimd wonen?
Neem contact op

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

Het coronavirus 
houdt ons al bijna 
tien maanden in 
de greep. We re-
aliseren ons maar 
al te goed dat de 
coronacrisis voor 
veel inwoners een 

zeer moeilijke periode is. Iedereen heeft 
een eigen verhaal. Verhalen van verdriet, 
teleurstelling en onzekerheid, maar ge-
lukkig ook prachtige verhalen over de 
vele mooie initiatieven die in deze tijd 
zijn ontstaan. Juist in deze donkere da-
gen is wat extra aandacht voor elkaar, 
onze omgeving en voor de mensen die 
alleen zijn zo waardevol. 

Wat is jouw verhaal? 
Verhalen kunnen anderen weer vooruit 
helpen, inspireren of steun bieden. Juist 
daarom roepen wij iedereen op om zijn/
haar verhaal met ons te delen. Hoe groot 
of klein je verhaal ook is. Lees op www.
eerselvoorelkaar.nl hoe het werkt en hoe jij 
jouw verhaal met ons kunt delen. 

Het zijn bijzondere tijden voor zorgorgani-
satie Oktober. Het COVID-19 raakt ieder-
een en alle handjes zijn ontzettend belang-
rijk. Zo ook de hulp van vrijwilligers op onze 
afdelingen. Vrijwilligers die ondersteunen 
bij eetmomenten, activiteiten en huishou-
delijke klusjes. We vertellen jullie graag wat 
meer over deze bijzondere periode van vrij-
willigerswerk bij Oktober. Normaal kunnen 
we rekenen op de ondersteuning van ruim 
900 vrijwilligers. Dat is een grote groep 
waar we ontzettend trots op zijn. Een deel 
van deze vrijwilligers valt zelf binnen de 
risicogroep of willen extra voorzichtig zijn 
voor onze cliënten. We hebben dan ook 
alle begrip voor de vrijwilligers die nu even 
niet willen komen. Omdat de druk op de 

zorg momenteel erg hoog is, zijn alle hand-
jes welkom. Daarom is er afgelopen maand 
een vraag uitgegaan voor ‘extra handjes’.

Extra handjes
De vraag voor ‘extra handjes’ op onze 
cohort- en quarantaine-afdelingen is erg 
goed ontvangen. We zijn erg blij met de 
ruim 30 reacties die we hiervoor hebben 
mogen ontvangen. Vrijwilligers coördina-
toren Annet Kruijssen en Marloes Veen-
stra zien de bereidheid van mensen om 
te helpen. “Het is hartverwarmend om te 
zien hoe iedereen op zijn eigen manier een 
steentje bij wil dragen binnen zijn eigen 
mogelijkheden en talenten.”

Frisse neus
Ook naast het vrijwilligerswerk op de 
cohort- en quarantaine-afdeling zijn er 
nog vrijwilligers die zich wekelijks inzetten 
voor onze bewoners. Zo wordt er wekelijks 
gewandeld door de wandelclub op Ker-
kebogten en Hofhuys. Zinvolle dagcoach 
Melvin Joseph vindt het mooi om te zien 
hoe vrijwilligers eerst nog wat terughouden 
zijn maar daarna toch met veel liefde een 
mondkapje opzetten om met onze mensen 
een stukje te gaan wandelen. “De cliënten 
waarderen het enorm en ook de zorg is 
heel blij met deze hulp.”

Zinvolle dag
“We proberen zo veel mogelijk mensen een 
zinvolle dagbesteding te geven”, zegt Mel-
vin Joseph. “Zo hadden we een aanmel-
ding van een student van 15 jaar die zich 
graag op de groepswoning nuttig wilde 
maken nu haar bijbaantje in de horeca stil 
ligt. Daar kan ik echt blij van worden.”

Voldoening
Vrijwilligers geven aan veel voldoening uit 
hun werk te halen. De samenwerking met 
de medewerkers is mooi en de weder-
zijdse waardering is groot, zij kunnen niet 
meer zonder elkaar. De betrokkenheid bij 
de client is groot en waardevol. We gaan 
met iedereen die zich aanmeldt voor vrij-
willigerswerk in gesprek. We kijken naar de 
motivatie en naar wederzijdse verwachtin-
gen. Er is een goed beeld van wat welke 
afdeling nodig heeft, zo kunnen we mooie 
matches maken. 

Heb je ook belangstelling om een handje 
te komen helpen bij Oktober? Neem eens 
een kijkje bij de hulpvragen van Oktober 
op Eerselvoorelkaar.nl of neem contact op 
met het steunpunt vrijwilligerswerk of kijk 
op onze website: www.zorginoktober.nl. 
Ook kun je rechtstreeks contact opnemen 
met Marloes of Annet per mail: coordina-
torenvrijwilligers@zorginoktober.nl of per 
telefoon: 06-51587622.

Vrijwilligers brengen 
waardevolle zorg bij Oktober

Melvin Joseph
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Kempenambitie 
bedrijventerreinen
De Kempen staat in de top 3 snelst groeiende economische regio’s van Nederland. 
Hier zijn we als CDA Bladel vanzelfsprekend erg trots op! Eén van de pijlers onder 
dit succes is het KBP (Kempisch bedrijvenpark) en de andere 19 bedrijventerreinen 
die de Kempen rijk is. Deze 20 bedrijventerreinen samen zorgen gezamenlijk voor 
een werkgelegenheid van maar liefst 13.500 banen! Dit is 37% van de totale werkge-
legenheid in de Kempen. Om deze groei vast te houden en de werkgelegenheid voor 
onze inwoners te waarborgen is afgelopen week in de gemeenteraad de Kempische 
ambitie rond bedrijventerreinen besproken. 

Als CDA Bladel vinden wij dat bedrijven die van oorsprong in de Kempen zijn gevestigd 
en ook een maatschappelijke functie hebben (sponsoring verenigen, sociale werkplaats 
etc.) in de Kempen moeten kunnen blijven. Daarom hebben wij er als CDA Bladel op aan-
gedrongen om locaties in kaart te brengen waar een nieuw bedrijvenpark gevestigd zou 
kunnen worden. Zodat bedrijven uit de Kempen, die uit hun jasje groeien, zich hier kunnen 
vestigen als het KBP na 2023 vol is. Dit is ook belangrijk om doorstroming te behouden 
op de andere bedrijventerreinen waardoor deze bedrijventerreinen de vraag naar kleine en 
middelgrote kavels kunnen opvangen. Deze doorstroming zorgt er ook voor dat er op de 
kleine en middelgrote bedrijventerreinen geen verloedering optreedt. 

Bij het in kaart brengen van deze locaties werken we graag samen met de andere  
Kempengemeentes, zoals ook bij het KBP uitstekend is gegaan. Bij het zoeken naar  
nieuwe locaties is het essentieel dat deze locaties goed bereikbaar zijn met het openbaar 
vervoer en de fiets, zodat de toch alle volle hoofdwegen in deze regio ontlast worden.  
Ook moeten deze locaties dicht bij de snelweg zitten zodat sluipverkeer, van vrachtwagen,  
uit de kernen wordt geweerd. 

Wij zien graag tegemoet welke locaties er geschikt worden geacht voor een nieuw  
bedrijvenpark zodat de Kempen ook in de toekomst tot de top van de snelstgroeiende 
economische regio’s van Nederland blijft behoren. 

Niels Beerens,
CDA Bladel

www.cdabladel.nl

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

INFORMATIEF

Door Mariëtte van Soest
Praktijkhouder - Fysiotherapeut - Manueel therapeut

Trots zijn wij op onze deelname aan het GLA:D® 
-programma voor zorg bij knie –en heupartrose. 
GLA:D® staat voor; Good Life with Osteoarthritis 
in Denmark. 

Sinds 1 oktober 2020 zijn, als eersten van Nederland, 
Máxima MC (MMC), huisartsenorganisatie PoZoB en 
fysiotherapeuten in regio Eindhoven met GLA:D® ge-
start. Het is een voorlichtings- en trainingsprogramma 
voor patiënten met heup- en knieartrose, dat is geba-
seerd op de laatste wetenschappelijke inzichten. Het 
programma vermindert pijn en voorkomt dat klachten 
verergeren. Zo kunt u in uw eigen buurt en met eigen  
inzet een knie- of heupprothese uitstellen of zelfs 
voorkomen.
  
Oefentherapie bij de fysiotherapeut
Dat oefentherapie werkt weten we al lang en passen  
we ook al toe. De meerwaarde van GLA:D® ten  

opzichte van wat we al deden is de voortdurende toepassing van de nieuwste inzichten, 
de betere samenwerking tussen artsen en fysiotherapeuten en de duidelijke voorlichtings-
sessies. Door een duidelijk behandelplan en afspraken met (huis)artsen en fysiothera- 
peuten krijgen patiënten dezelfde voorlichting en dezelfde oefentherapie bij de fysio- 
therapeut. 

De voorlichtingssessies vinden normaal gesproken plaats in het ziekenhuis, waar 
de patiënten informatie krijgen over onder meer de symptomen, risicofactoren en 
het omgaan met artrose. In de huidige coronacrisis vinden de voorlichtingssessies  
digitaal plaats. De behandeling bij de fysiotherapeut duurt zo’n acht weken en bestaat uit 
ongeveer twaalf oefensessies van een uur. De fysiotherapeut maakt voor elke patiënt een 
persoonlijk programma dat past bij zijn of haar situatie.  
 
Minder pijn en pijnstillers
De resultaten van GLA:D® in Denemarken laten zien dat de patiënt baat heeft bij het 
programma, doordat hij minder pijn heeft, minder pijnstillers hoeft te nemen en hij zijn 
kwaliteit van leven ziet verbeteren. De resultaten zijn direct na afloop van de behandeling 
te zien en na twaalf maanden zelfs verder verbeterd. Ook wij hebben in de praktijk de 
afgelopen maanden al hele mooie resultaten gezien van de voorlichting in combinatie met 
het trainingsprogramma en dit stimuleert ons als therapeuten en ook de deelnemers om 
hiermee door te gaan. 

Het kan zijn dat een operatie uiteindelijk toch nog nodig is. Maar een behandeling  
zonder risico’s zou de eerste stap moeten zijn is de mening van alle betrokkenen van het 
GLA:D®-project. 

Verwijzing en vergoeding
In aanmerking voor het GLA:D®-programma komen mensen met artroseklachten in één 
of meerdere heup- / kniegewrichten. Dit kunnen klachten zijn van pijn, stijfheid of opstart-
klachten. Zowel bij milde / beginnende klachten als bij langdurige en hevige klachten komt 
u in aanmerking. 

Het traject begint bij een verwijzing van de huisarts of medisch specialist; er is geen 
röntgenfoto nodig. Vervolgens komt u bij de fysiotherapeut voor een intake en melden wij 
u aan bij het ziekenhuis voor de voorlichting. Daarna start het trainingsprogramma wat 
eindigt met de afsluitende metingen en vragenlijsten. Na één jaar wordt iedereen weer 
door het ziekenhuis benaderd om middels vragenlijsten vast te stellen hoe het dan gaat. 

De vergoeding voor het  GLA:D®-programma is grotendeels opgenomen in de basiszorg 
namelijk twaalf behandelingen. Het gehele programma zoals wij het aanbieden omvat  
ongeveer vijftien behandelingen; de behandelingen buiten de basiszorg worden voldaan  
uit de aanvullende verzekering of op eigen kosten. Een keuze kan ook zijn om het  
programma iets te verkorten waardoor twaalf behandelingen voldoen. 

Wij zijn bij met GLA:D®, u binnenkort ook? 

Graag tot ziens. 

Fokje Homma, Joyce Puts, Mariëtte van Soest

Fysiofit Hapert

Alexanderhof 11  •  5527 EH Hapert  •  Telefoon 0497-388034

www.fysiofithapert.nl

Artrosezorg: 
de beste zorg op de juiste plek
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Een dikke duim voor PC55! Wat een geweldige reac-
tie’s heb ik gekregen op de pagina van Bouwlocatie 
Pietje Diepvries en dat voor een fotograaf die dit jaar 
80 wordt. Daar word ik in deze rottijd toch blij van!

Ad Biemans
--------------------------------------------------------------

De duim gaat omhoog voor vrouwenvereniging De Spil 
uit Reusel voor de lekkere kerstattentie en de mooie 
kwis met oplossingen. 

Een lid van De Spil
----------------------------------------------------------------------------------------------------- 

Onze duim gaat omhoog voor de heerlijke erwtensoep en pannenkoeken verzorgd door 
KBO Hooge Mierde.

Bewoners Zwartven 
-----------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omlaag voor degene die steeds hopen brood 
en broodkorsten bij De Pals in de bossen gooit en ook 
af en toe een deel GFT-afval achter laat. Belachelijk! 
De reetjes in het bos eten geen brood en het is ook 
niet goed voor alle honden die er wandelen in het los-
loopgebied. 

Een wandelaar die dagelijks in de bossen 
bij De Pals komt

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

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

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

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

... alle mensen 
op de wereld in de 
stad Los Angeles 

passen? 

Als alle 7,7 miljard 
mensen op de wereld 

schouder aan schouder 
zouden staan, 

passen ze volgens 
National Geographic 

op de oppervlakte van 
Los Angeles, 

dat zo’n 1300 km2 is.

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

Op vrijdag 15 januari is GGD Bra-
bant-Zuidoost gestart met het vac-
cineren van zorgmedewerkers. Het 
vaccineren vindt plaats in het Indoor-
sportcentrum Eindhoven aan de Theo 
Koomenlaan 1. 

7 dagen per week gaat de GGD daar de 
vaccinaties verzorgen. In de eerste perio-
de worden er ruim 400 vaccinaties per dag 
gezet. Het aantal vaccinaties dat gezet kan 
worden is afhankelijk van de levering van 
het aantal doses. “We zijn blij dat we als 
GGD Brabant-Zuidoost naast het testen, 
het bron- en contactonderzoek nu ook het 
vaccineren toe kunnen voegen aan de mix 
van ingrediënten die ons hopelijk snel van 
dit virus verlost”, vertelt Gonny van Loon, 
programmanager COVID-19 van de GGD 
Brabant-Zuidoost. “Er is de afgelopen we-
ken met allerlei landelijke en regionale part-
ners, waaronder de Veiligheidsregio, hard 
gewerkt om ook dit project te realiseren. 
Zorgvuldigheid vóór snelheid is het devies 
geweest. We hebben deze locatie gekozen 
omdat wij hier de mogelijkheid hebben om 
op te schalen en meer vaccinaties kunnen 
zetten, zodra de leveringen van de vaccins 
dat toelaten.”

Het ministerie van Volksgezondheid Welzijn 
en Sport (VWS) bepaalt de vaccinatiestra-

tegie (wie komt wanneer aan de beurt) en 
verzorgt de publiekscampagne, het RIVM 
is verantwoordelijk voor de medische infor-
matie rondom de vaccins en de commu-
nicatie met professionals. De GGD zet de 
prik bij de doelgroepen die VWS aan de 
GGD toewijst. Daaromheen organiseert de 
GGD de locaties, het personeel op locatie 
en faciliteert de GGD GHOR Nederland dat 
mensen een afspraak kunnen maken voor 
een vaccinatie.

Vragen over vaccineren
Zodra mensen aan de beurt zijn voor een 
vaccinatie ontvangen zij een uitnodiging 
met daarin de benodigde informatie. Tot 
die tijd is informatie te vinden op: www.
coronavaccinatie.nl of via telefoonnummer 
0800-1351.

GGD Brabant-Zuidoost stroopt 
de mouwen op!

BEDANKT AAN ALLE VRIJWILLIGERS!

Een duim omhoog voor het bestuur van 
Vrienden van de Kerststal Bladel, omdat zij 
hebben gekozen voor Project Wonderful in 
Ethiopië, om kinderen uit de sloppenwijken 
een kans te geven om naar school te kunnen 
gaan. Dank aan alle vrijwilligers! Zij maakten 
het mogelijk dat iedereen, maar vooral de 
kinderen, veilig naar de kerststal konden ko-
men kijken. Het Knik-engeltje heeft uitbun-
dig geknikt en wij waren geweldig verrast 
met de gift. Wij dragen er zorg voor dat al het 
gekregen geld daar ook echt terecht komt. 

Dankjewel!

Lilian en Rudo van Rooij

De ‘Duim’ gaat omlaag
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MEE Zuidoost Brabant biedt Informele On-
dersteuning op maat. Zij zoeken een:

Maatje
Voor een mevrouw uit Vessem, 64  jaar, om 
mee te gaan wandelen of waarmee ze sa-
men in haar tuin kan werken. Ze vindt het 
erg moeilijk om zichzelf te motiveren iets te 
ondernemen.

Mevrouw is een eerlijk, betrouwbaar en 
rustig persoon. Omdat ze fybromyalgie 
heeft, zou het op dit moment al voldoende 
zijn om één uur een activiteit te onderne-
men. Wil jij haar hiermee helpen?  

Maatje voor Gezelligheid
Bas is 30 jaar en woont in Hapert en zit in 
de ziektewet. Hij heeft ADHD en doet het 
liefste iets met zijn handen. Ook is hij graag 
onder de mensen. In het verleden heeft hij 
veel aan motorcross gedaan. Nu geniet hij 
van RC racen (afstand bestuurbare auto-
tjes).

Hij zou het fijn vinden om iemand te  
vinden met wie hij iets kan ondernemen. 
Samen buurten is al heel leuk. Ook houdt 
hij erg van gezelschapsspellen doen. Ver-
der houdt hij van dieren, bloemen, planten 
en de natuur. En hij vindt het leuk om ste-
den te bezoeken.

Wil jij bij een of meerdere activiteiten Bas 
gezelschap houden? 

Meer info: Katrien de Beijer, 040-2140404, 
meedoen@meedemeentgroep.nl

* * * * *

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

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

Oude Provincialeweg 82 Hapert Tel. 38 22 78
www.poort-van-brabant.nl

Bent u deze wandelaar? 

Dan wint u een paar ATC-wandelsokken  
van Lowa van Voet en Goed t.w.v. € 20,00 
en een ‘Hamburger de Poort’ van Brasserie- 
Logies Poort van Brabant t.w.v. € 12,95.  
Om uw gewonnen prijs in ontvangst te  
nemen, neemt u dit artikel binnen 8  
weken mee naar:

Wandelaar
van de week!

lokale vrijwilligers 
vacature bank

Goed om te weten!

Weekblad
lokaal & informatief

ontspannend & betrokken

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

Puppy- en beginnerscursus 
Rottweilerclub Hoogeloon
Rottweiler Club Hoogeloon start op  
zaterdag 27 februari weer met een  
puppycursus en beginnerscursus voor 
alle rassen. De datum is onder voorbe-
houd i.v.m. de ontwikkelingen rondom 
de Covid-19 pandemie. Deze cursussen 
zijn voor honden vanaf 12 weken die alle 
inentingen hebben gehad. De cursussen 
bestaat uit vijftien lessen. 

De puppycursus is elke zaterdag om 10.00 
uur. De beginnerscursus start elke zater-
dag om 11.00 uur. Meer informatie over de 
cursussen is te vinden op de website www.
nrc-rwh.nl/cursussen. Hier kunt u als u wilt 
deelnemen ook inschrijven. Bij onduidelijk-
heden kunt u bellen voor informatie maan-
dag t/m zaterdag tussen 18.00 en 21.00 
uur met het nummer: 06-30468933.

Kosten
De kosten bedragen €125,00. Het lesgeld 
dient betaald te worden bij aanvang van de 
training (gaarne gepast geld meebrengen 
met de inschrijving die u per mail heeft ont-
vangen met handtekening). U wordt vrien-
delijk verzocht het inentingsboekje of die-
renpaspoort van uw hond mee te brengen 
zodat wij kunnen controleren of uw hond 
is ingeënt.

Locatie
De cursussen worden gegeven op het ter-
rein van de Rottweiler Club Hoogeloon, 
sportpark De Lemelvelden, Burgemeester 
van Woenseldreef 31 in Hapert.

www.nrc-rwh.nl
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Haal het puntje van de sugarsnaps. Snijd ze 
in lange reepjes. Snijd de paprika en bosui in 
stukjes. 
Bak ondertussen de currypasta aan. Voeg de 
bouillon, kokosmelk en pindakaas toe. Breng 
aan de kook en roer ondertussen goed door zo-

dat de pindakaas en currypasta oplossen. 
Voeg de groenten (bosui – paprika – sugar-
snaps reepjes – taugé) en het vlees of de vis toe. 
Laat 2 minuten meekoken, draai klein en breng 
de soep op smaak met de ketjap, Thaise vissaus 
en het limoensap.

Ingrediënten:
m 2 el rode currypasta
m 2½ el pindakaas
m 1 L kippenbouillon
m 200 ml kokosmelk (blik)
m 100 gr sugarsnaps
m 100 gr taugé
m 1 rode paprika
m 3 bosuitjes
m 300 gr gare kipstukjes en/ of garnalen
m ketjap manis 
m Thaise vissaus
m limoensap

Voorbereiding: 20 minuten

Pinda Soep

Klaar in: 30 minutenVoor: 4 personen

24

SOEP en AARDAPPELENb

Bereiding:

Dit is een van mijn lievelingssoepen en ik 
houd helemaal niet zo van soep…. Eigenlijk is 
het ook meer een gerecht, een maaltijdsoep. 
Echt een smaakexplosie in je mond. Pittig-
zuur-zoet en hartig tegelijk, gewoon heerlijk!!

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

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

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

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

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

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Haal het puntje van de sugarsnaps. Snijd ze 
in lange reepjes. Snijd de paprika en bosui in 
stukjes. 
Bak ondertussen de currypasta aan. Voeg de 
bouillon, kokosmelk en pindakaas toe. Breng 
aan de kook en roer ondertussen goed door zo-

dat de pindakaas en currypasta oplossen. 
Voeg de groenten (bosui – paprika – sugar-
snaps reepjes – taugé) en het vlees of de vis toe. 
Laat 2 minuten meekoken, draai klein en breng 
de soep op smaak met de ketjap, Thaise vissaus 
en het limoensap.

Ingrediënten:
m 2 el rode currypasta
m 2½ el pindakaas
m 1 L kippenbouillon
m 200 ml kokosmelk (blik)
m 100 gr sugarsnaps
m 100 gr taugé
m 1 rode paprika
m 3 bosuitjes
m 300 gr gare kipstukjes en/ of garnalen
m ketjap manis 
m Thaise vissaus
m limoensap

Voorbereiding: 20 minuten

Pinda Soep

Klaar in: 30 minutenVoor: 4 personen

24

SOEP en AARDAPPELENb

Bereiding:

BLADEL - De TOM-Group uit Bladel 
opent twee nieuwe warehouses aan 
Rootven 19b en Rootven 22 te Bladel. 
De onderneming is het afgelopen jaar 
ontzettend hard gegroeid en om door 
te kunnen blijven groeien zijn de twee 
nieuwe warehouses hard nodig.

Groeiend assortiment
Bij TOM liggen alle artikelen, inmiddels zijn 
dit er ruim 2 miljoen, op voorraad in eigen 
warehouses. Het gevarieerde assortiment 
van de Brabantse onderneming bestaat 
uit artikelen op het gebied van fi etsen, 
fi etsonderdelen en –accessoires, speel-
goed, sportartikelen, casual kleding, sport 
merchandise, autoaccessoires, brilmode, 
huis- en tuinartikelen, babyartikelen, feest-
artikelen, dierenbenodigdheden, outdoor 
artikelen en boeken. 

Daarnaast is het bedrijf continu bezig met 
het uitbreiden en verbreden van het assor-
timent. Om ondanks het groeiende assor-
timent een snelle levering te blijven waar-
maken en de klant een maximale service 
te kunnen blijven bieden, is de uitbreiding 
met de warehouses aan Rootven 19b en 
Rootven 22 noodzakelijk. Beide warehou-
ses beschikken over een distributieruimte 

en meerdere kantoorruimtes. Deze ruimtes 
zijn nodig om alle nieuwe artikelen op te 
slaan en om de groei in kantoormedewer-
kers te faciliteren. 

Ambitie
In 2005 is TOM begonnen als kleine fi et-
senwinkel in Tilburg, inmiddels is het bedrijf 
uitgegroeid tot een internationaal e-com-
mercebedrijf met veertien webshops, ne-
gen warehouses en 500 medewerkers. 
Het bedrijf is de afgelopen jaren ongekend 
hard gegroeid en dit zal naar verwachting 
in 2021 niet anders zijn. 

CEO Tom te Riele: “We blijven steeds zoe-
ken naar mogelijkheden om verder uit te 
breiden, zodat de klant uit een nog com-
pleter productaanbod kan kiezen en hét 
online warenhuis in de vrijetijdssector nog 
groter en bekender wordt. Op korte termijn 
zal er dan ook weer een nieuwe webshop 
de lucht in gaan.” 

De huidige uitbreiding met twee nieuwe wa-
rehouses is voldoende om de groei van het 
bedrijf op korte termijn te faciliteren. Er wordt 
momenteel echter al wel gekeken naar nieu-
we mogelijkheden om op te schalen om door 
te kunnen blijven groeien en innoveren.

Twee nieuwe warehouses 
voor TOM in Bladel
Rootven 19b en Rootven 22

WIST 
   JE 
 DAT...?

... je lichaam veel meer bacteriën bevat dan cellen? 
Alleen al in de darmfl ora komen er zo’n 100 biljoen 

bacteriën voor. Dat is al 10 keer zoveel als er cellen 
in het menselijk lichaam zitten. Bij elkaar kunnen ze 
een gewicht van wel 1,5 kilo hebben en er bestaan wel 

1000 verschillende soorten maag-darmbacteriën.
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - We zitten al maanden thuis en 
de laatste weken zijn ook leerlingen en 
docenten niet meer welkom op scholen. 
Daarmee gaat een stukje verbonden-
heid verloren; je verliest als het ware het 
contact met de omgeving. Om aan te 
geven dat je er nog bent, heeft het Pius 
X-College een ludieke raamposteractie 
op touw gezet, in samenwerking met 
Award Communications uit Den Bosch. 
De boodschap: Hallooo, ik ben er ook 
nog!

Samenleving

“Als school willen we altijd uitdragen dat 
we middenin de samenleving staan”, ver-
telt Marijn Verspeek, pr/communicatie 
medewerker van de middelbare school uit 
Bladel. 

“Nu is de tijd dat we groep achters aan 
moeten gaan spreken en dat is in deze 
coronatijd best lastig. Leerlingen en hun 
ouders maken namelijk een bewuste keu-
ze naar welke middelbare school ze gaan 
en daarom moet je je op een positieve ma-
nier presenteren. Wij geloven erin dat je 
daar het hele jaar aan moet werken, niet 
alleen in de weken van de Open Dag. Wij 
willen ons motto elke dag promoten: Voel 
je thuis. School moet een verlengstuk zijn 
van thuis, van verbinding, van veiligheid en 
van plezier. Ook dat is nu even lastig omdat 
de leerlingen niet naar school mogen maar 
juist nu moeten we die verbinding sterker 
maken dan ooit.”

Soap

De Open Dag gaat niet door, dat zal niet 
als een verrassing komen. “Toch willen wij 
de school laten zien maar in grote getalen 
het gebouw binnen komen is nu niet aan 
de orde”, gaat Marijn verder. “We hebben 
al een paar weken een leuke soap lopen, 
die via de site, social media en YouTube 
uitgezonden wordt. In de soap, geschre-
ven door Dick van de Heuvel, komen 
alledaagse onderwerpen die op school 
kunnen spelen aan bod. Er is gefi lmd in de 
school en alles wat je ziet, zie je in het echt 
als je in de school bent. Lessen en lokalen 
dienen als decor en leerlingen, docenten
en medewerkers spelen erin mee. De 
opnames zijn klaar en zijn door ieder-
een met ontzettend veel enthousiasme 
gedraaid.” 

Kijkje in de school
De soap was één manier om de school te la-
ten zien. Marijn: “Er is een 360 graden-tour 
gemaakt; via onze site kun je overal in de 
school een kijkje nemen. Ontelbaar veel fo-
to’s zijn gemonteerd tot een aantrekkelijke 
virtuele tour waarbij je een goed beeld krijgt 
van het gebouw en de omgeving.” 

“Natuurlijk zijn er altijd leerlingen voor wie 
het belangrijk is dat ze zélf een keer op 
school hebben kunnen kijken; voor hen zijn 
er de VIP-Vrijdagen of de Walk-in Wednes-
days, waarbij toekomstige en geïnteres-
seerde leerlingen met hun ouders, op af-
spraak een bezoek aan het gebouw kunnen 
brengen. Ze gaan onder begeleiding van 
een medewerker, precies dáár kijken waar 
ze de school willen zien. In de kas van de af-
deling Groen of in de les bij wiskunde.” Een 
bezoekje aan de aula of de mediatheek: 
leerlingen geven aan waar hun belang-
stelling ligt en de tour wordt daarop aan-
gepast. Alles om het ‘Voel je thuis-gevoel’ 
voor aanvang van het nieuwe schooljaar te 
laten groeien.” Aanmelden voor deze per-
soonlijke tour kan via de website van het 
Pius X-College.

Informatie-streams

Er zijn 3 momenten waarop er specifi eke in-
formatie wordt gegeven over de verschillen-
de studierichtingen binnen het Pius X-Col-
lege. Op 26 januari is er een stream waarin 
de algemene zaken die de school betreff en 
aan bod komen. (Oud)leerlingen Lenne 
Michiels en Brent van Herk nemen de pre-
sentatie in handen en leiden je door het uur 
heen. De stream duurt van 19.00-19.45 uur. 

Wie alleen informatie wil hebben over de af-
deling vmbo kan inschakelen op 9 februari 
van 19.00-19.45 uur en wie havo/vwo be-
ter wil leren kennen kan van 20.00-20.45 
uur terecht op de website. Het tweetalig 
onderwijs wordt gepromoot op 25 februari 
van 20.00-20.45 uur. Er wordt nog onder-
zocht of deze streams interactief kunnen 
zijn maar vragen kunnen altijd gesteld wor-
den via het contactformulier op de website.

Raamposteractie

De mooiste actie van het Pius X-College is 
de raamposteractie waarmee de school de 
Kempische verbinding wil benadrukken. 

Marijn: “In alle dag- en weekbladen uit de 
regio hebben we de poster geplaatst waar-
op staat: Hallo, ik …. ben er ook nog! Op 
de plaats van de puntjes kun je je naam 
invullen. Op die manier laat je even je om-
geving weten dat je nog deel uitmaakt van 
de samenleving, ook al kom je niet veel 
meer onder de mensen. De bedoeling is dat 
je een foto maakt van de poster; dat mag 
als deze voor je raam hangt maar je mag er 
ook iets creatiefs mee doen, zo lang ande-
ren maar zien ‘dat je er nog bent’. De foto’s 
kun je uploaden op de site via www.piusx-
college.nl/thuis en je kunt ze op je social 
media zetten. Onder de meest ludieke, cre-
atieve of opvallende inzendingen, verloten 
we dertig Jumbo-tassen, gevuld met pro-
ducten die een tiener nodig heeft om aan 
de studie te blijven. De tas is samengesteld 
door een puber, die goed weet wat belang-
rijk is. Overigens kunnen volwassenen ook 
meedoen en het is zeker dat zij ook van de 
inhoud genieten.”

Voel je thuis

Genoeg manieren dit jaar om de school te 
leren kennen, nu de deuren voorlopig nog 
op slot moeten blijven. Marijn: “We staan 
middenin de samenleving en we hopen dat 
de leerlingen, hun ouders en toekomstige 
leerlingen dat gevoel ervaren. De aanmeld-
week is in de eerste week van maart en we 
hopen dat we veel leerlingen dan al een 
keer virtueel op onze school hebben ge-
zien.”

Je bent welkom en we hopen oprecht dat 
je je thuis zult gaan voelen op het Pius X-
College.

www.piusx-college.nl

EDUCATIEF

     januari 19.30 uur
www.piusx-tv.nl/live

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

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

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

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

Voel je thuis op het Pius X-College
Veel manieren om de school te leren kennen en je ermee verbonden te voelen

www.piusx-tv.nl/livewww.piusx-tv.nl/livewww.piusx-tv.nl/live
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 Hoofdstraat 5 - Hoogeloon -  tel. 0497 - 382319 / 681394
 www.autocarejanvanrooy.nl

CITROEN C1, 5 DRS, AIRCO ZWART 2010 POA
DAIHATSU TERIOS 1.5 RWD, AIRCO ZWART 2008 POA
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2650,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI COLT 1.3I BLAUW 2009 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 POA
OPEL COMBO 1.3 CDI, VAN WIT 2010 3750,00
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC ZWART 2013 POA                  
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI ZILVER 2004 1750,00 
TOYOTA COROLLA VERSO VAN 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA YARIS 1.3I, 5 DRS GRIJS 2005 POA
TOYOTA YARIS 1.0I, 5 DRS GRIJS 2010 POA

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

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

Op Weg
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CY
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K

Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Voor reparatie, onderhoud en APK naar:

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

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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DUURZAMEDUURZAME
ENERGIEENERGIE
Special 2021

In de volgende editie verschijnt 
een extra bijlage met als 

thema ‘Duurzame Energie’.

De ‘Duurzame Energie’ special 
is een samenwerking van:

De weekbladen: Eyckelbergh - de Hint - PC55 
Energievereniging Kempen Energie

HAPERT - Korfbal-
vereniging KVC wil 
met OldStars wal-
king korfball starten 
in 2021 in de kernen 
Casteren, Duizel, 
Hapert, Hoogeloon 
en Netersel e.o. 

Korfbalvereniging KVC uit Hapert heeft 
de ambitie om in het voorjaar van 2021 
te starten met OldStars walking korfball. 
In navolging van het succes in Knegsel, 
Schijndel en Den Dungen wil ook KVC kij-
ken of ze deze aangepaste spelvorm kan 
introduceren. In de eerste fase wordt een 
10 wekelijkse cursus aangeboden door 
KVC om mensen te laten kennismaken 
met deze aangepaste spelvorm. Hiermee 
biedt de club ook ouderen de mogelijkheid 
om de sportieve en sociale voordelen van 
het verenigingsleven te (blijven) ervaren. 
Met OldStars walking korfball biedt KVC 
een aangepaste spelvorm voor korfbal op 
latere leeftijd. Deze spelvorm is uitermate 
geschikt voor ouderen die op een gezon-
de manier en zonder blessuregevaar willen 
blijven sporten.

Wat is OldStars walking korfball?
Met OldStars walking korfball biedt KVC, 
in samenwerking met het KNKV, een aan-
gepaste spelvorm aan voor korfbal op la-
tere leeftijd. De belangrijkste aanpassingen 
zijn niet rennen, op 1/4 van het veld in de 

breedte, 4 tegen 4, schieten mag altijd en 
niet springen bij schieten. Deze aangepaste 
spelvorm is uitermate geschikt voor oude-
ren die op een gezonde manier en zonder 
blessuregevaar willen blijven bewegen. 
Deze spelvormen staan onder begeleiding 
van een OldStars begeleid(st)er en/of trai-
ner. In principe kan iedereen meedoen, 
maar het richt zich voornamelijk op de leef-
tijdsgroep 55+.

OldStars walking korfball is onderdeel van 
OldStars Sport (project van het Nationaal 
Ouderenfonds). Dit is een verzameling van 
aangepaste spelvormen, zoals ook Old-
Stars walking football, OldStars walking 
hockey, OldStars walking handball e.a. 
Met dit uitgebreide OldStars aanbod maakt 
het Ouderenfonds, met onder andere part-
ners Menzis en Van Boxtel, een volgende 
stap in de landelijke ontwikkeling van de 
100% ouderenvriendelijke sportverenigin-
gen. Hierbij staan gezond en fi t blijven én 
socialisatie in en rondom de sportvereni-
ging centraal. Na elke training sluit men af 
met koffi  e/thee of ander drankje.

U hoeft alleen zelf te zorgen voor goede 
sportschoenen en makkelijk zittende kle-
ding. De komende periode wil KVC kijken 
of er interesse is bij ouderen om hier aan 
te mee doen. Heeft u interesse om mee te 
doen, zin om te helpen bij de organisatie of 
heeft u vragen, stuur dan een e-mail naar 
c.kieneker@kvckorfbal.nl

OldStars walking 
korfball bij korfbal-
vereniging KVC

HOOGELOON - 
Ook volgend sei-
zoen (2021-2022) 
blijft Nik Bierens 
voor het vijfde ach-
tereenvo lgende 
seizoen als hoofd-
trainer verbonden 

aan vv Hoogeloon.

Nik Bierens begon zijn Hoogeloonse avon-
tuur in zijn eerste seizoen gelijk met een 
prijs in de vorm van een periodetitel. Vroeg-
tijdige uitschakeling in de nacompetitie 
stond toen promotie (nog) in de weg. Dat 
was het daaropvolgende seizoen anders 
toen min of meer onverwacht, maar uitein-
delijk zeer verdiend, het kampioenschap in 
de vierde klasse F op 5 mei 2020 kon wor-
den gevierd. Hetgeen vv Hoogeloon direct 

en voor het eerst in de clubgeschiedenis 3e 
klasser maakte. 

In een door corona geplaagd en voortijdig 
beëindigd seizoen werd in het debuut-
jaar in de 3e klasse D een verdienstelijke 
7e plaats behaald, met als mooie bijkom-
stigheid de wederopleving van traditionele 
Kempische derby’s tegen vv Hapert, vv 
Bladella en vv Reusel Sport/Co Trans. Ook 
het seizoen 2020-2021 ging als gevolg van 
drastische coronamaatregelen, na drie ge-
speelde speelronden zonder publiek, op 
11 oktober ‘uit’ als de spreekwoordelijke 
nachtkaars. Vandaar dat we hier nu de 
hoop uitspreken het seizoen 2021-2022 
weer te kunnen beginnen aan een uitda-
gend nieuw seizoen waarin, als het aan Nik 
Bierens ligt, het niet aan enthousiasme en 
ambitie zal ontbreken.

vv Hoogeloon verlengt contract Nik Bierens

SPORTIEF

wij   verkopen 
NU   ook   los   
sanitair!

Kerkstraat 12 hapert - 0497 846 816 Sanitairdekempen.nl
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Ondergrondse 
afvalcontainers  
in mijn straat?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app

3991.1023 A2 Poster Gemeente_Afval_WT.indd   1 24-03-16   10:45

> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Bekendmakingen over uw buurt? Zo weet u ervan!
De overheid biedt haar diensten en berichten steeds 
vaker online aan. Een ontwikkeling die in de huidige 
samenleving niet meer weg te denken is. Ook de 
gemeente Bladel plaatst al zijn officiële bekendmakingen 
online. U hebt  de mogelijkheid om via de e-mailservice 
of app van ‘Over uw buurt’ continu op de hoogte te 
blijven van berichten van de overheid. Zo bent u niet 

meer afhankelijk van de bekendmakingen die de 
gemeente in PC55 publiceert. Ook krijgt u op deze 
manier enkel de bekendmakingen te zien die invloed 
hebben op uw directe omgeving.

Hoe werkt de e-mailservice?
U kunt zich inschrijven via de website 
overuwbuurt.overheid.nl. Kies voor ‘e-mailservice’ als u 
zich hiervoor wilt abonneren. U ontvangt dan besluiten 
die door de gemeente of andere overheidsinstanties 
gepubliceerd worden.
1. Vul uw e-mailadres en uw postcode in;
2.  Kies welke informatie u graag wilt ontvangen. U kunt 

kiezen uit ‘Rondom een adres’, ‘Voorlichting’, 
‘Bestemmingsplannen’ en ‘Voorschriften en Beleid’. U 
kunt ook kiezen om slechts bepaalde mededelingen te 
ontvangen; klik dan op het plusteken;

3.  Kies binnen welke straal van uw adres u informatie 
wilt ontvangen;

4.  Kies van welke overheidsinstantie u graag berichten 
wilt ontvangen;

5. Controleer de gegevens en bevestig.

Geen e-mailservice, maar wel graag 
informatie?
Dan kunt u ook de ‘Over uw buurt’ app downloaden. 
Deze kunt u vinden in de App Store en op Google Play. 
U kunt inzoomen op de kaart en op die manier alle 
recente bekendmakingen uit uw omgeving zien.

Daarnaast kunt u op de website 
overuwbuurt.overheid.nl ook direct zoeken naar 
vergunningen, besluiten en nieuwe regelgeving uit uw 
buurt. Het gaat hier om publicaties van de afgelopen 
twee maanden. Oudere berichten kunt u vinden op 
www.officielebekendmakingen.nl. 

Ondergrondse 
afvalcontainers  
in mijn straat?

Zó weet je ervan!
www.overuwbuurt.overheid.nl

e-mailservice & app
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alleen samen  krijgen we
corona onder controle

Blijf zoveel 
mogelijk thuis.
Ga je toch de natuur in en 
is het druk? Ga dan weg.

editie 2021

Gemeentemagazine voor inwoners van de gemeente Bladel 
en haar bezoekers

Bij ons
in de gemeente bladel

Afvalkalender
op bladzijde 25

Voor al uw informatie
over de gemeente

Gemeentemagazine 2021
De afgelopen twee weken is het nieuwe 
gemeentemagazine van de gemeente Bladel 
rondgebracht. In het gemeentemagazine vindt u 
onder andere informatie over onze gemeente, een 
afvalkalender en u leest er meer over de nieuwe 
ambassadeurs van de gemeente.

Heeft u het gemeentemagazine niet ontvangen, 
maar wilt u er wel graag eentje? Of heeft u 
behoefte aan een grootlettergids? Neem dan 
contact op met de gemeente via 
voorlichting@bladel.nl of via 0497 – 361 636.  
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Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, 
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het 
elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan de burger. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen zijn de hierboven 
genoemde websites beschikbaar. Via de website 
www.overuwbuurt.overheid.nl kunt u zich gratis 
aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Intrekken omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit

Hapert
•      Diamantweg 54, gedeeltelijke intrekking voor de 

opslag en het gebruik van organische peroxiden 
met ADR-klasse 5.2, datum besluit: 07-01-2021.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•     Bleijenhoek 29, uitbreiden van een woning;
•      Groot Terkooijen 3A, realiseren van een 

minicamping voor 5 staanplaatsen;
•      Hofstad 70, aanleggen van een extra inrit.

Hapert
•      Burg. Van Woenseldreef 17, kappen van 3 bomen;
•      Jupiter 19, plaatsen van een dakkapel;
•      Molenvelden 19, plaatsen van een overkapping en 

een erfafscheiding;
•      Oude Provincialeweg ongenummerd, plaatsen van 

een tijdelijk chalet.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•      Bleijenhoek 13, wijzigen van de gevel, 

datum besluit: 06-01-2021;
•      Bleijenhoek 36, uitbreiden van de woning, 

datum besluit: 07-01-2021;
•      Hulselseweg 10, veranderen van een 

varkenshouderij (fase 1 milieu), 
datum besluit: 11-01-2021;

•      Sniederslaan 162, kappen van een boom, 
datum besluit: 11-01-2021;

•      Sniederslaan 45, afwijken van het 
bestemmingsplan voor het gedeeltelijk gebruiken 
van de winkel voor huidcentrum, 
datum besluit: 06-01-2021.

Hapert
•      Burg. Van Woenseldreef 17, kappen van 3 bomen, 

datum besluit: 11-01-2021;
•      Jupiter 19, plaatsen van een dakkapel, 

datum besluit: 12-01-2021.

Casteren
•      Kerkeneind ongenummerd, kappen van twee 

bomen, datum besluit: 11-01-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Bladel
•      Sniederslaan ongenummerd, verbouwen en 

uitbreiden van een appartement, datum besluit: 
05-01-2021.

Ontwerp Bestemmingsplan 
“Stedelijk gebied 2021” en een 
drietal ontwerpbesluiten hogere 
waarde Wet geluidshinder 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
“Stedelijk gebied 2021” ter inzage ligt.

Tevens maken Burgemeester en wethouders van de 
gemeente Bladel bekend dat zij voor de adressen 
Dwarsstraat 4-6 in Bladel, De Wijer 40 en Oude 

provinciale weg 71 (beiden) in Hapert ontwerpbesluiten 
heeft genomen voor ontheffing hogere grenswaarde 
Wet geluidhinder.

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan bestaat uit een 
toelichting, planregels en verbeelding en heeft 
betrekking op diverse locaties binnen de kernen van de 
gemeente Bladel. Voor zes locaties worden nieuwe 
ruimtelijke ontwikkelingen mogelijk gemaakt. Voor 
vijftien locaties gaat het om een kleinschalige 
aanpassing of correctie van het huidige geldende 
bestemmingsplan.

De zes nieuwe ontwikkelingen betreffen de volgende 
locaties: 
•      De Wijer 40, Hapert. Toevoeging tweekapper en 

vijf rijwoningen;
•      Dwarsstraat 4-6, Bladel. Herpositioneren 

tweekapper;
•      Hoofdstraat 1-1A, Hoogeloon. Boerderij met twee 

woningen wijzigen in zeven nieuwe woningen;
•      Oude provinciale weg 71, Hapert. Bouw 

vrijstaande woning in zijtuin;
•      Sportparkstraat 16 /Bergmolen ong. Bladel. 

Toevoegen van een bouwblok in achtertuin voor 
de bouw van een vrijstaande woning;

•      Zwartven ong., Hapert (150 KV station). 
Toevoegen bouwblokken voor twee trafo’s en twee 
e-houses (Enexis).

De kleinschalige aanpassingen of correcties betreffen 
de volgende locaties:
•      Aanduiding ‘monument’ op de adressen:
       -  Bladel: Bleijenhoek 12-12A en Helleneind 11;
       -  Hoogeloon: Dijkstraat 2, Hoofdstraat 45 en 49, 

Hoogcasterseweg 3 en Vessemseweg 7a;
•      Beukenbos 8-42, Bladel. Wijzigen bestemming 

‘maatschappelijk’ in ‘wonen’ om beter aan te 
sluiten bij de daadwerkelijke situatie;

•      De Hoeve 11-13, Netersel. Correcte 
bouwaanduiding opnemen naar aanleiding van de 
inmiddels gerealiseerde bouw;

•      Kerkstraat 46 en 74, Hapert. Wijzigen bestemming 
‘centrumdoeleinden’ in ‘wonen’ om beter aan te 
sluiten bij de daadwerkelijke situatie;

•      Molenweg, Bladel. Omzetten van strook met 
bestemming ‘tuin’ in ‘wonen’ om beter aan te 
sluiten bij de daadwerkelijke situatie;

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 5 januari 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Procedure en Werkinstructie digitaal 
ondertekenen
Vastgesteld. Kennis van genomen.

Raadsmededeling Tijdelijke wet maatregelen 
Covid-19
De raad wordt geïnformeerd.

Afwijkende openingstijden gemeentehuis en 
KCC 2021
Voor kennisgeving aangenomen.

Controleprotocollen programmakosten sociaal 
domein en loonkosten 2020 en 
programmakosten Werk en Inkomen 2020
De voorschriften voor de controle op de 
programmakosten sociaal domein en loonkosten 
(GRSK) en programmakosten Werk en Inkomen 
(KempenPlus) worden opgenomen in de 
controleprotocollen 2020. De Controleprotocollen 
2020 worden vastgesteld.

Werkwijze evenementenmelding en 
-vergunningen vanwege Covid-19 virus in 2021
Kennis van genomen.

Kadernota 2022 Omgevingsdienst Zuidoost-
Brabant
De raad wordt geïnformeerd.

Beslissing op bezwaar tegen het opleggen van 
een last onder dwangsom naar aanleiding van 
handhaving inzake illegale bewoning van een 
bedrijfswoning
Het bezwaar wordt ontvankelijk en ongegrond 
verklaard. Het bestreden besluit wordt in stand 
gelaten.

Decembercirculaire 2020
Kennis van genomen en ingestemd met de financiële 
consequenties. De raad wordt geïnformeerd. 

Ontwerp-raadsvoorstel tot vaststellen ‘Financiële 
verordening gemeente Bladel 2021’
Ingestemd.

Historisch vooronderzoek niet gesprongen 
explosieven (NGE)
Er wordt een gemeentebreed onderzoek uitgevoerd. 
De kosten hiervan worden opgenomen in de 
Perspectiefnota. Het onderzoek wordt reeds 
uitgevoerd. 

Beslissing op bezwaar subsidie duurzame 
energie voor particulieren
Het bezwaar, gericht tegen het besluit tot afwijzing van 
de subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen wordt 
ongegrond verklaard en het bestreden besluit wordt in 
stand gelaten.

Beslissing op bezwaar subsidieverordening 
duurzame energie voor particulieren
Het bezwaar, gericht op het besluit tot afwijzing van 
de subsidie voor het plaatsen van zonnepanelen, wordt 
ongegrond verklaard en het bestreden besluit wordt in 
stand gelaten.

Opnieuw compenseren ouderbijdrage 
peuterprogramma subsidieplaatsen tijdens 
lockdown
De ouderbijdrage voor ouders die gebruik maken van 
een gesubsidieerde plaats in het peuterprogramma te 
betalen voor de periode van de lockdown. Aan deze 
compensatie worden dezelfde voorwaarden verbonden 
als bij de vorige lockdown.
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NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

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

2. Oprichten van appartementen, het Laar/Beukenbos Bladel week 37-2020 t/m week 40 2021 Borrenbergs Bouwbedrijf B.V. Luyksgestel
    Het laar is niet toegankelijk vanuit richting Bleijenhoek   

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

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_Bladel
www.facebook.com/gemeenteBladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 0497 - 361438 / 361439

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

•      Nassauplein 18, Bladel. Wijzigen bestemming 
‘gemengde doeleinden’ in ‘wonen’ voor de 
studio’s in het voormalig winkelpand;

•      Raambrug 12, Bladel. Aanpassen aanduidingvlak 
bedrijfswoning.

Daarnaast vinden de volgende aanpassingen in de 
regels plaats:
•      Binnen de bestemming maatschappelijk is tekst 

toegevoegd dat weggevallen is tijdens de 
vaststelling van het vorige bestemmingsplan 
(Markt Bladel);

•      Regels voor aanduiding ‘beschermingszone 
watergang’ is toegevoegd aan de bestemming 
‘water’.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 21 januari tot en met 3 maart 2021 ter 
inzage in het gemeentehuis. U kunt de stukken ook 
inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen 
of www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Het plan kent het identificatienummer: NL.IMRO.1728.
BPO6004StedGeb2021-ONTW. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het 
ontwerpbestemmingsplan kenbaar maken. Uw 
schriftelijke reactie moet u sturen naar de 

gemeenteraad van Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. 
In de zienswijze moet duidelijk worden aangegeven op 
welk onderdeel van het ontwerpplan deze betrekking 
heeft.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met mevrouw M. van Dijk van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497 - 361 636). Van 
de mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Kempische uitgeverijen 
PC55 en Gielen 
bundelen krachten
Adverteren in de Kempen is nu wel héél erg gemakkelijk! 
Laat jouw advertentie doorplaatsen van PC55 naar De Hint in Eersel 
en de Eyckelbergh in Bergeijk en je bereikt iedereen van Reusel tot
Borkel en Schaft en van Vessem tot aan de Weebosch. 

Informeer naar de aantrekkelijke tarieven voor advertenties die 
de hele Kempen bereiken.

Speciale aanbieding: 10 + 2 gratis
Het lokale nieuws gecombineerd met jouw bedrijfsreclame: 
Maak gebruik van de speciale aanbieding: 
twee gratis advertenties wanneer je er tien reserveert. 

Alle formaten zijn mogelijk en je bepaalt zelf in welke lokale 
krant jouw advertentie geplaatst wordt.

PC55   I   www.pc55.nl   I   0497-844 588

 “Uw advertentie
   overal gezien”
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Ervaar het gemak  van 
de opticien bij u thuis

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

  Voordelen
• Oogzorg en oogmeting met professionele 
 apparatuur bij u thuis

• Ruime keuze uit 400 monturen
• Geen voorrijkosten en gratis nazorg

Ontvang nu 

15% KORTING 
op een complete bril*

ACTIE
* Actie geldig t/m 31 januari 2021

www.rhmakelaardij.nl

Gra�s 
waardebepaling

Korenveldstraat 3 Hapert
Markt 50 Eersel

T 06 - 50 26 40 19
www.rhmakelaardij.nl

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

Als we ouder worden of er alleen voor staan gaan de dingen soms niet 
zo eenvoudig. Een beetje hulp is dan welkom.
Met de particuliere hulp & dienstverlening van Saar aan Huis verzekert 
u zich van betaalbare persoonlijke ondersteuning. Flexibele hulp, met 
aandacht voor uw thuissituatie... én wanneer het u het beste uitkomt.

De belangrijkste taak van ‘een Saar’ is persoonlijke begeleiding, bv hulp 
in de huishouding, wandelen, begeleiding naar een arts, ziekenhuis 
of therapeut, (samen) koken, tuinieren, 
het onderhouden van sociale contacten, 
boodschappen, gezelschap etc.

Naast eigen middelen kan Saar deels 
uit een PGB betaald worden.

Voor ondersteuning 
en aandacht

aan huis!

Karin Bouwdewijns en Vincent Bakx
voor de Kempen
0497 225 144 of 06 1315 2065
dekempen@saaraanhuis.nl
www.saaraanhuis.nl

REUSEL - Hoe in 1991 parkeerproble-
men er uiteindelijk voor zorgden dat 
chauff eurs zich gingen verenigingen om 
tot een oplossing te komen is vermel-
dingswaardig. Als zijnde een soort ‘wa-
gen van de zaak’ stalden vrachtrijders 
destijds hun grote machines einde werk-
dag veelal in de bebouwde kom, wat de 
nodige discussies op gang bracht. 

Dat deze, sindsdien verenigde truckers, 
meer doen dan alleen parkeren in ons dorp 
is bewonderingswaardig en we willen dit 
als Heemkunde Werkgroep Reusel on-
der de aandacht brengen. Veiligheidsdag, 
verkeersregelaars en autozegening zijn zo 
van die activiteiten die de vereniging naast 
hun dagelijkse chauff eursverplichtingen tot 
stand brengen. Verkeer, vervoer en veilig-
heid hebben voor iedereen, mogelijk onbe-
wust, invloed op het dagelijks leven. 

Reusel dorp werd jarenlang gespleten door 
steeds zwaarder en intensiever wordend 
vrachtverkeer. Er ontstond een soort Reu-
sel noord en zuid, grotendeels veroorzaakt 
door het doorgaand grensverkeer. Parke-
ren en veiligheid voor de dorpelingen kwa-
men steeds meer en meer in het gedrang.

Met relevante materie, opmerkelijk beeld-
materiaal en een collectie miniaturen zal de 
Chauff eursvereniging Reusel zich tot me-
dio april presenteren in ‘De Vurstelling’ van 
Heemkunde Werkgroep Reusel. Historisch 
fotomateriaal geeft tevens een indruk hoe 
een eenvoudig Kempisch dorp mede door 
de verkeersinvloeden verandering onder-
ging. Om het 30-jarig jubileum extra kleur 
te geven wordt er voor de kinderen een 
kleurplaat verspreid bij D’n Uitkijk. Deze 
kan tot 26 maart 2021 ingeleverd worden 
om kans te maken op een prijs. Mits het 

coronavirus ons vriendelijk gezind wordt, 
zal er ook nog een lezing en/of demonstra-
tie worden gegeven. De heemkamer is gra-
tis te bezoeken naast de ingang van de bi-
bliotheek. De openingstijden zijn gelijk aan 
die van de bibliotheek en gemeentehuis. 
De RIVM-regels worden in acht genomen.

‘De Vurstelling’ is een initiatief van HWR 
als onderdeel in de heemkamer. Het brengt 
per kwartaal telkens een thema wat invloed 
had of heeft op onze huidige leefomgeving. 
Sport, spel, kunst, cultuur, landbouw, vee-
teelt, industrie of ambacht, elk item heeft 
historie, een heden en een toekomst. 
Heemkunde Werkgroep Reusel wil die 
woonplaatskennis ook met jou delen. 

Wil je ook graag extra heemkundige aan-
dacht voor jouw vereniging of onderwerp? 
Neem dan contact met ons op. 

www.heemkundereusel.nl

Over karrespoor en tachograaf... 
óók heemkunde

Goed om te weten!

Weekblad
gratis & betrokken

ontspannend & kempisch

Waterschap De 
Dommel houdt 
tot 1 maart 
2021 vele stu-
wen op stand 
maximaal om 
regenwater zo 
lang mogelijk in 

het gebied te houden. Vollere sloten en 
beken helpen om het grondwater aan te 
vullen. En dat blijft nodig, want na drie 
droge jaren staat de grondwaterstand 
op veel plaatsen in het Dommelgebied 
nog steeds in het rood. Met verzoeken 
om peilverlaging wordt daarom zeer 
terughoudend omgegaan. Omdat elke 
druppel telt.

Zuiniger zijn op regen
In de nattere herfst en winter moet meer 
regenwater, dan we gewend waren, via de 
bodem naar het grondwater kunnen zak-
ken. Minder afvoeren richting de Maas, 
meer vasthouden in het gebied: dat is de 
koers voor de komende jaren. De grond-
watervoorraad moet weer in balans komen. 

Als daarbovenop iedereen jaarrond minder 
grondwater verbruikt dan we aanvullen, 
groeit de hoeveelheid grondwater. Zo is er 
ook in een droog voorjaar en zomer meer 
water beschikbaar. 

Kritisch op verzoeken om peilverlaging
In de winter, vooral in februari en maart, 
krijgt het waterschap verzoeken om een 
stuw tijdelijk open te zetten en zo lokaal het 
waterpeil te verlagen. Hierdoor zakt daar 
het grondwaterpeil en kunnen agrariërs en 
telers eerder op hun laagste, nattere perce-
len om de grond te bewerken. Ook andere 
bedrijven vragen vanwege werkzaamhe-
den wel om peilverlaging. De keerzijde van 
peilverlaging is dat het grondwater minder 
wordt aangevuld.

Waterschapsbestuurder Martijn Tholen: 
“Eenmaal afgevoerd sloot- en beekwater 
komt niet meer terug! Daarom is in elk ge-
val tot 1 maart bij ons het uitgangspunt een 
‘Nee, tenzij’ op deze verzoeken om peilver-
laging. We realiseren ons dat het dilemma’s 
oplevert, maar het is nodig.”

Stuwen blijven hoog in de winter 
vanwege laag grondwater
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 Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje zodat op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die 
getallen één keer voorkomen. Veel succes!

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 3

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#5

9 4 8 3
6 9 2 6 7

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

7 6 4 9 7
1 6 1

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

4 5
8 5

2 3
1 8

6 3
7 4 4 7 5 8

2 3 1 2 3 2 1
5 8 3

3 2 9 1 5
9 5 4 3 4 5 9

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

5 4 1 3

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 3

H
e is the best sailor w

ho can steer w
ithin few

est points of the w
ind,

and exact a m
otive pow

er of the greatest obstacle.
-- H

enry D
avid Thoreau

5 2 9
4

3 1
2 5 8 3 4

1 7
4 7 1 8 2

8 4
9

9 7 5
Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 3

C
hem

icals, n.:
N

oxious substances from
 w

hich m
odern foods are m

ade.

8 1 2 7
7 3

5 2 9 8
8 6 4 3

4 1 2 9
2 8 6 1

2 9 5 6
3 5

8 6 4 7

PUZZELEN

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

© www.puzzelpro.nl

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

ANTENNE
ARREN
BARST

COAXKABEL
DEALEN
DESEM
ECLIPS
ENTER
ETIKET

GEBOORTEDAG
GEGIL
GENRE
HOSTA
INSECT

JETSKIËR
KINDERWENS

KLEIN
KLERK

KNUDDE
KUILEN
LADEN
LEDIG
NETJES

OPGESCHROKKEN
OPHOESTEN
OPTAKELEN

OUDERS
PEDEL

PRIEM
REEDS
TEELT
TELER
TENUE

TURVEN
UITRUSTING

USANCE
VERANTWOORDING
VOLKENKUNDIGE
WARMTETOEVOER

ZANDVLAKTE
ZINSBOUW

ZORGEN

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

 Oplossingswoord© www.puzzelpro.nl

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

De winnaar van vorige week is: 

Harrie van Moll uit Duizel

met de oplossing: ‘Max Geheugentrainer’

Harrie heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

Thema: Televisie - Oplossing: MAX GEHEUGENTRAINER. Antwoorden: A: Sesamstraat   B: Mr. Frank Visser  C: Ex on the beach   D: Ranking the 

stars   E: Een vandaag  F: Heel Holland bakt   G: Boulevard   H: Eigen huis en tuin  I: Jeugdjournaal   J: EditieNL   K: Veronica Inside L: Met het mes 

op tafel   M: Andere tijden   N: Hart van Nederland   O: The voice senior   P: Idioten op de weg   Q: Het Klokhuis   R: Boer zoekt vrouw

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl
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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Vorige 
week las je in deze 
krant dat er twee per-
sonen door De Pinte-
wippers op uit waren 
gestuurd om een virus 
op te sporen en te iso-
leren. Het ging hierbij 
natuurlijk om het car-
navalsvirus, dat vorig 
jaar de gastheer bleek 

van een ánder virus dat mee gelift had. 
Inmiddels is de uitslag bekend en ble-
ken Tsaar Tinus Tussenjaar en Tsarina 
Qurantina de wetenschappers te zijn die 
dit jaar voor het nodige vertier gaan zor-
gen.

Nieuwe initiatieven
“Geen prins, geen prinses, geen balavon-
den en aanverwante zaken die bij carnaval 
horen”, vertelt Tinus Tussenjaar. “Maar net 
zoals het elk jaar Kerstmis of Pasen is, zo ís 
er dit jaar ook Carnaval. Alleen kunnen we 
dat niet vieren zoals we dat andere jaren 
doen. Dat is jammer maar het nodigt ons 
ook uit om eens goed na te denken over 
nieuwe invullingen. Daar zijn we mee aan 
de slag gegaan en er komen leuke dingen 
uit naar voren. Wat bij ons voorop staat is 
dat we zéker niet de randen van het toe-
laatbare op willen zoeken. Alles wat we 
organiseren moet op afstand uitvoerbaar 
zijn en er is afgesproken dat áls er een ac-
tiviteit is die onbedoeld toch veel volk sa-
menbrengt, dan trekken we onmiddellijk de 
stekker eruit. Zonder discussie.”

KempenOptocht en Kinderspeurtocht
Dat gezegd hebbende, kan Tsarina Quran-
tina melden dat de KempenOptocht toch 
doorgaat dit jaar. Niet op de manier zoals 
iedereen gewend is maar toch. Dit jaar is 
er van 7 tot 20 februari een doorlopende 
expositie in het Burgemeester Wouters 
park. Meer informatie vind je in deze krant 
in week 5. Kinderen worden niet vergeten 
bij de Pintewippers. Op zaterdag 13 en 
zondag 14 februari zijn er zestien letters 

verstopt in Hapert. Bij elke letter staat aan-
gegeven op welke plek die in de oplossing 
thuis hoort. De letters vind je op plaatsen 
waar je normaal gesproken Pintewippers 
tegen zou kunnen komen. Als alle letters 
gevonden zijn, kun je een slagzin maken en 
die insturen naar pwpuzzeltocht@outlook.
com.  “Ook voor deze activiteit geldt: klei-
ne groepjes, liefst met zo weinig mogelijk 
volwassenen erbij”, raadt Tsaar Tinus aan.

Herinneringen
Er komt gewoon een carnavalskrant maar 
daarin staat in plaats van het jaarprogram-
ma een mooie terugblik op voorbije jaren. 
“We willen toch van ons laten horen en het 
verleden is vaak net zo interessant als het 
heden, zeker in deze tijd. Nu kunnen we 
mooie herinneringen ophalen, anekdotes 
vertellen en aandacht besteden aan de ge-
schiedenis in de hoop dat we in 2022 weer 
gewoon nieuwe herinneringen kunnen ma-
ken.” De zieken en ouderen worden dit jaar 
niet vergeten. “We weten nog niet in wel-
ke vorm maar er wordt aan ze gedacht”, 
verzekert Qurantina hen. “Bijna wekelijks 
kijken we welke activiteiten we gepland 
hebben en of die in de vorm waarin we ze 
gegoten hebben, nog door kunnen gaan. 
Zo niet, dan passen we ze aan maar we 
laten de carnavalsvierders niet in de kou 
staan.”

Pubquiz
Op zaterdagavond is er een live Pubquiz 
vanuit Den Tref. “Ja, we zochten een ruim-
te en met carnaval bleek de grote zaal nog 
leeg te staan”, zegt het tsarenpaar met het 
nodige cynisme. “Super rot voor hun en 
heel erg fijn dat we met een aantal presen-
tatoren toch gebruik mogen maken van de 
faciliteiten. Het is natuurlijk de bedoeling 
dat de deelnemers, in klein gezelschap, 
vanuit huis de quiz meespelen. De vragen 
zijn zowel algemeen als specifiek op het 
Hapertse carnaval gericht. De antwoorden 
kunnen tijdens de quiz meteen ingestuurd 
worden. Het is fijn dat we mensen in de club 
hebben die zoveel verstand van techniek 
hebben dat dit mogelijk is. Ik zou zeggen: 
trek je carnavalskleren aan en doe lekker 

mee.” De organisatie is er maar druk mee, 
met al die alternatieve activiteiten. “Eigen-
lijk drukker dan andere jaren, dat klopt”, 
meldt Tinus. “Normaal pakken we het 
draaiboek erbij en regelen we alles staps-
gewijs. Nu moeten we opnieuw alles van 
de grond af opbouwen. Meer werk maar 
wel echt leuk om te doen. Wie weet wat er 

blijft hangen van deze activiteiten voor de 
komende jaren. Corona is niet fijn maar het 
brengt wel nieuwe initiatieven en dat zullen 
we dan maar als een positief resultaat van 
een vervelend virus bestempelen.”

www.pintewippers.nl

Carnaval 
gaat dóór
Alternatieve activiteiten in verloren 
carnavalsjaar door Pintewippers Hapert

Tsaar Tinus Tussenjaar en Tsarina Quarantina zijn geen onbekenden voor de Pinte-
wippers. Achter deze Hoogheden schuilen Annemarie Schellens en Joey Nabben.  
Annemarie maakt al zeer lang, als danseres en trainster, deel uit van de Dansgarde en 
Joey is fanatiek lid van de Raad van Elf. Samen presenteren ze alweer een paar jaar de 
Hapertse Zittingsavonden ‘Vur Haopert, dur Haopert’.

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

WIJ ZIJN OPEN VOOR HET 
AFHALEN VAN HEERLIJK ETEN!

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

50% KORTING
op afhalen van kwaliteits SUSHI

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

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
OVERGORDIJNEN 
EN INBETWEENS

 
Trendy en eigentijds                                   

Gratis
gemeten, gemaakt 

én geplaatst.

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
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TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

TOP SHOP

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Meeltjes

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

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

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

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

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

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

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

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

Fietsenmaker ‘t Sjapapke
Wij zijn 24 op 7 te bereiken voor een afspraak 
voor uw reparatie en/of onderhoud van uw 
geliefde fiets. GRATIS bij u opgehaald en 
retour gebracht! Bel: 06-51573237.

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

Onderzoek/massagetafel. Tel. 06-34412325.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Hooipakjes. Tel. 06-15212519.

Cars dekbedovertrek en Cars schilderij. 
Samen € 12,50. Tel. 06-34263764.

Miele stofzuiger S 240, met hulpstukken, i.g.st. 
zuigt nog goed. € 15,-. Tel. 013-5091449.

Bijzet gaskachel, z.g.a.n. 3 warmtestanden, 
incl. gaskruik, elektr. bediening. Tel. 641893.

Kallax open kast (Ikea), kleur eiken, z.g.a.n. 
112x147 cm. € 50,-. Tel. 06-23914145.

Div. eiken meubeltjes, o.a. midi-set, 
plantentafeltje, bijzettafeltje, lectuurbak en 
stoofje. € 10,- per stuk. Tel. 06-83918582.

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

Kinderwagen, 40-jaren, i.g.st. € 150,-. 
Antieke verstelbare stoel, origineel, € 25,-. 
Eiken nachtkastje met marmeren blad, € 15,-.
Tel. 06-83918582.

Hondenbench, H 60, B 55, L 80, met kussen 
en riem, € 12,50. Kantkloskussen, klosjes en 
garen, € 15,00. Tel. 0497-682314.

Suzuki Grand Vitara 2.4, 4x4, bj. 2009, benz./
LPG, 110750 km, airco, cruisecontrol, enz.
Vraagprijs € 6.500,-. Tel. 06-27565383.

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

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

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

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

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

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

Te huur ruimte voor 
inboedelopslag
Tel. 06-30494304.

Te huur chalet op camping
Camping Julianahoeve in Renesse. 
Voor info ga naar: www.chalet4you.nl

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

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

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

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

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

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

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

GRATIS AF TE HALEN: 4,5 m2 vloertegels 
voor badkamer of kleine ruimte, 55 x 55 cm. 
Kleur: terracotta met mediterraanse uitstraling. 
Tel. 06-22240227.

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

GEVRAAGD: Oude meccano of temsie.
Tel. 06-51348495.

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

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

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

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

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

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

GEVRAAGD: Glazen pot, diameter: 20-25 cm, 
H ± 25 cm, mag met deksel. Tel. 06-43717251.

GEVRAAGD: Computerscanners (geen 
pocket), portofoons, wereldontvangers (groot 
model) voor verzameling. Tel. 06-45485000.

GEVRAAGD: Verwarmingslampen, 100 Watt, 
liefst wit, rood mag ook. Tel. 06-43717251.

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

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

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

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

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

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

GEVONDEN

GEVRAAGD

GEZOCHT

GRATIS

TE KOOP

VERLOREN

TE HUUR

========================

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

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

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

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

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

Drukwerk: Rodi Media

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

Colofon



21 22 januari 2021

Bedrijfskleding de Kempen en 
Winit relatiegeschenken

Bedrijfskleding de Kempen en Winit relatiegeschenken gaan de 

samenwerking aan met HSG Promotions. Wij blijven uw adres 

voor werkkleding, relatiegeschenken en kerstpakketten. Alles blijft 

hetzelfde, behalve het telefoonnummer!

www.hsgpromotions.com Voor meer info:  +31 (0)40 - 255 65 42

Gaan verder als Bedrijfskleding de Kempen en Winit relatiegeschenken powered by HSG Promotions.

Bedrijfskleding de Kempen en Winit relatiegeschenken gaan de 

samenwerking aan met HSG Promotions. Wij blijven uw adres 

voor werkkleding, relatiegeschenken en kerstpakketten. Alles blijft 

hetzelfde, behalve het telefoonnummer!

www.hsgpromotions.com

Op Weg

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

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

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

Km-stand : 2082 KM
Bouwjaar : 2020

Aantal deuren : 5
Brandstof : Elektrisch

Seat Mii Electric - Electric Plus - Automaat

Nu tijdelijk 

€ 24.750,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 430,- per maand!*

(LEASE) AUTO VAN DE WEEK(LEASE) AUTO VAN DE WEEK

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Petrusklepel
We krijgen in de parochie vragen over hoe 
het dit jaar gaat met de Eerste Communie. 
We hebben die beslissing uitgesteld tot ja-
nuari om te zien wat het vooruitzicht was, 
maar we moeten nu concluderen dat een 
gezamenlijke voorbereiding niet haalbaar 
is. De kinderen die in 2020 de voorberei-
dende lessen hebben gehad maar die hun 
Eerste Communie hebben uitgesteld, bie-
den we de gelegenheid om dit moment als-
nog te vieren op zondag 11 juli, om 12.30 
uur, in Bladel. We kunnen nu niet overzien 
hoeveel mensen daarbij mogen zijn. De 
nieuwe groep, die in de eerste helft van 
2021 voorbereid zou worden op de Eerste 
Communie, tillen we over de zomerva-
kantie heen. Hun voorbereiding begint in 
november 2021 en de Eerste Communie-
viering zal in 2022 zijn. We begrijpend dat 
dit teleurstellend is. Daarom doen we een 
handreiking naar de ouders uit Hapert, 
Netersel en Bladel die gemotiveerd zijn 
om hun kinderen in 2021 zelf thuis voor te 
bereiden. Zij kunnen op zaterdag 18 sep-
tember, om 13.30 uur, in Bladel hun kind de 
Eerste Communie laten doen. Aanmelding 
of info gaat via: eerste.communie.hapert@
gmail.com. Voor de ouders in Casteren en 
Hoogeloon verandert er niets omdat we 
daar met een tweejarige cyclus werken. 
Samengevat: de oude groep gaat door, de 
nieuwe groep begint in november en een 
eventueel tussengroep gaat zelf aan de 
slag. Bij elke keuze kunnen ouders rekenen 
op onze inzet!

Pastoor Schilder

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

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

Maandag 25 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Dinsdag 26 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Woensdag 27 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
20.00 uur: Bladel, Bijbeluurtje

Donderdag 28 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vrijdag 29 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Zaterdag 30 januari
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk H.H. Antonius 
                 en Brigida, Gebedsdienst

4e Zondag door het Jaar
Zondag 31 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 30 en 31 januari)
Bladel zaterdag:
- Voor het welzijn van de parochie
Bladel zondag:
- Overleden ouders Groenen-Joosten 
  en overleden kinderen
- Harry Klijn en overleden ouders 
  Klijn-van der Meiden
Casteren:
- Voor het welzijn van de parochie
Hapert:
- Harry Klijn en overleden ouders 
  Klijn-van der Meiden
Hoogeloon:
- Zus Senders-van den Heuvel
- Cees van Selst
- Miet van der Aa en 
  haar ouders Van der Aa-van de Pas
Netersel:
- Voor het welzijn van de parochie

Mededelingen:
-  Er is dit jaar geen Eerste Communieviering 

in april of mei. De aanhoudende beperkin-
gen staan een gezamenlijke voorbereiding 
in de weg. 

-  Ouders die gemotiveerd zijn kunnen hun 
kind zelf thuis voorbereiden om in sep-
tember de Eerste Communie te doen. De 
overigen worden uitgenodigd om vanaf 
november aan te sluiten bij de Communie-
voorbereiding voor 2022. 

-  De overgebleven communicanten van 
2020 die de lessen hebben gevolgd maar 
hun Eerste Communie hebben uitgesteld, 
bieden we deze Communieviering aan in 
juli, onder de dan geldende voorwaarden.

-  Voor meer informatie kunnen ouders con-
tact opnemen met het parochiekantoor.

PAROCHIE PAROCHIE 
HEILIGE APOSTEHEILIGE APOSTELEN LEN 
PETRUS EN PAULUSPETRUS EN PAULUS

Bladel Bladel 

Casteren Casteren 

HapertHapert
 

Hoogeloon Hoogeloon 

NeterselNetersel

Parochie

Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie

Sint Clemens

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

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

Feest: Bekering van de 
H. Paulus, apostel
Maandag 25 januari
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 26 januari
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Henk van Loon
- Theo Lavrijsen en 
  Nelly Lavrijsen-Sweijen

Woensdag 27 januari
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Lies van Gorp-van Ham

Donderdag 28 januari
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Jan Castelijns

Vrijdag 29 januari  
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

4e Zondag door het Jaar
Zaterdag 30 januari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Frans Hendrikx en Trees Hendrikx-
  Poppeliers en overleden kinderen

Zondag 31 januari
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Kees van den Borne en 
  Miet van den Borne-Timmermans
- Kee Vrijsen-de Kinderen en Harrie Vrijsen
- Harrie van den Borne en 
  Jans van den Borne-Timmermans
- Peer Maas en Nelleke Maas-van Herk

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

Voedselbank in de Mariakapel neerzet-
ten. Alvast hartelijk dank!

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

Protestantse Kerkdiensten
VOORLOPIG GEEN KERKDIENSTEN IN WITTE KERKJE

Elke zondagmorgen vanaf 10.00 uur zijn wel de diensten 
vanuit de Immanuëlkerk in Veldhoven te beluisteren via Ra-
dio KempenFM (FM 97.2 MHz, ook digitaal). Ook kunnen 
deze diensten gevolgd worden via de livestream op 

www.kerkomroep.nl of www.pkn-bladel.nl

DANKBETUIGING

Hierbij bedanken wij iedereen voor alle steun en medeleven, 
op welke wijze dan ook, na het overlijden van 

mijn man, onze vader en opa

Wim Peters 

Mien Peters, kinderen en kleinkinderen
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Dinsdag: 07.30 uur - 10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven

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

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

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

Voor meer informatie kunt u ook onze 
websites bezoeken

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

wees sociaal koop lokaal

BLOEMENJuwelier BOEKEN

BLOEMEN Juwelier

SCHOENEN Juwelier

SCHOENEN

SCHOENEN

INFORMATIEF

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

25 JANUARI

T/M

VRIJDAG 

29 JANUARI
DANKBETUIGING

Erg verdrietig zijn wij door het in korte tijd verliezen van onze beide
ouders, schoonouders en opa en oma

Tonnie Groenen-Schellens  ✝ 29-11-2020

&

Frans Groenen   ✝ 30-12-2020

De vele kaarten, bloemen, appjes en 
persoonlijk medeleven doen ons heel erg goed.

Een speciaal dankjewel voor Susanne Groeneveld, 
die ons bij beide ouders persoonlijk heeft bijgestaan.

Michel en Ingrid
Marlies en Aris
Esther en Frank
en kleinkinderen



Via deze weg willen we iedereen bedanken voor het medeleven 

na het overlijden van mijn vrouw, moeder en oma 





3 juli 1934    18 december 2020 
 
Het geeft ons de kracht en de troost om het verdriet te dragen. 

 

Jos Raes, kinderen en kleinkinderen. 
 

Het afscheid heeft plaatsgevonden in familiekring. 

Het aantal mensen dat in een verzor-
gings- of pleeghuis woont, daalt al jaren. 
Van de senioren tussen de 85 en 89 jaar, 
woont 75% zelfstandig en in de leeftijd 
van 90 tot 95 jaar woont maar liefst 60% 
zelfstandig. Ouderen voelen zich vaker 
onveilig in en om de woning dan ande-
re bewoners. Voor degenen die langer 
thuis willen wonen, is het goed na te 
denken hoe zij zich kunnen weren tegen 

inbraak, babbeltrucs en woningoverval-
len. Hieronder volgen enkele tips.

Tip 1:  ‘Laat niemand binnen, wat ze ook 
verzinnen’

Babbeltrucs zijn smoesjes waarmee op-
lichters proberen mensen te beroven. De 
oplichters ogen vaak betrouwbaar. Ze ko-
men aan de deur of spreken mensen aan 
op straat. Ze zeggen bijvoorbeeld dat ze 
van de bank zijn of van de thuiszorg, dat ze 
de meterstand komen opnemen of ze vra-
gen of hun kind bij je naar het toilet mag. 
Meer weten? Kijk op www.eersel.nl/veilig-
wonen.

Tip 2:  Volg een korte training ‘Veilig Wo-
nen’

Ouderen zijn vaker dan gemiddeld slachtof-
fer van babbeltrucs en kwetsbaar bij brand. 
De digitale training Veilig Wonen helpt je bij 
een veilige woonsituatie. De training maakt 
je bewust van de risico’s en helpt je met 
ontdekken wat je zelf kunt doen om die 
risico’s te beperken. Doe de gratis training 
gewoon thuis achter jouw computer via: 
www.woonveiliger.nl/elearning.

Tip 3:  Bekijk het overzicht van maatre-
gelen en voorlichtingsmaterialen

Download het volledig overzicht van maat-
regelen en voorlichtingsmaterialen het zo-
genaamde: Veilig Seniorenhuis op 

www.eersel.nl/veiligwonen

Senioren en veilig wonen
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Mierdseweg 79
5541 EP Reusel
Tel: +31 497 641 573
www.garagehuijbregts.nl

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? 

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.

Attentie autobezitters!

“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


