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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Normaal gesproken duurt de 
KempenOptocht in Hapert een uur of 
vier, vijf. Dit jaar duurt de optocht vele 
malen langer, twee weken om precies 
te zijn. De Pintewippers hebben ge-
zocht naar een alternatief nu de fysieke 
optocht niet door kan gaan en de 
wagenbouwers hun lasapparaten en 
behangsellijm ingepakt kunnen laten. 
Aandacht voor de KempenOptocht door 
middel van banners in schilderijlijsten 
en op bouwhekken; een expositie in 
het Burgemeester Wouterspark. Com-
missielid van de KempenOptocht Theo 
Linschoten vertelt.

Perspectief
Het is verreweg het grootste evenement 
tijdens carnaval in de regio: de Kempen-
Optocht. “Zó jammer dat het niet door kan 
gaan maar dat houdt ons niet tegen om toch 
bezig te zijn met dit jaarlijkse evenement”, 
legt Theo uit. “Geen praalwagens door de 
straten, geen duizenden mensen langs het 
parcours, geen luide muziek, acts, dansjes 
en goed gevonden woordgrappen. Heel 
jammer, zeker omdat we dit jaar de 33ste 
KempenOptocht zouden gaan organiseren, 
maar niet het grootste probleem van deze 
tijd, dat realiseren we ons. Je moet alles in 
perspectief blijven zien. We zijn wel op zoek 
gegaan naar een alternatief en dat vonden 
we in de vorm van een expositie. Als eerste 

zijn we bij de gemeente gaan informeren of 
het enige kans van slagen zou hebben en 
gelukkig stonden zij er positief tegenover.”

Carnavalsgevoel
Van 7 tot 20 februari is er een doorlopende 
expositie te zien in het Burgemeester Wou-
terspark met onder andere foto’s van de 
mooiste creaties uit voorbije jaren. “Daar 
blijft het niet bij”, gaat Theo verder. “We 
hebben alle vroegere deelnemers uitgeno-
digd een foto te sturen van de wagen of 
creatie waar ze het meest trots op zijn en 
daaruit zijn 55 foto’s gekozen die we op 
groot formaat tentoonstellen. 

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

Zoekt u een 
TOTAAL-

installateur?

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

warmtepompen
airco
ventilatie
zonne-energie
elektrotechniek
koeltechniek
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Auto’s als rode draad 
in het leven van 
Wil Teurlings

Wonen

Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel | 0497 381795 

www.dehoutwinkelbladel.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPZOEK NAAR OPZOEK NAAR 
HEEL VEEL HEEL VEEL 

DE HOUTWINKEL REALISEERDE VIJF KASTEN

BIJ AD EN ALI IN VELDHOVEN

OPBERGRUIMTEOPBERGRUIMTEOPBERGRUIMTE

De kasten van Ali en Ad zijn 
voorzien van softclose systeem

Ad kun nu al zijn 
hobbyspullen 
netjes opbergen
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Carnaval 2021 
in het Haoiboerenrijk
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Op zoek naar 
heel veel kastruimte? 
Oplossing gevonden!
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Theo Linschoten: “We hebben alle vroegere deelnemers uitgenodigd een foto te sturen van de wagen of creatie waar ze het meest trots op zijn en daaruit zijn 
55 foto’s gekozen die we op groot formaat tentoonstellen. Daarnaast zijn er negen afbeeldingen die we op het formaat van een bouwhek afdrukken, waarbij 
ook Karen Nijst met haar tekeningen haar visie op het evenement geeft. Ook zijn er in diverse banners een QR-code geplaatst waardoor het publiek via de 
smartphone een fi lmpje kan kijken van de betreffende groep.”
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promotiekleding

werkschoenen

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

Europalaan 79 | 5531BG Bladel 
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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

GRATIS verzending Wij bezorgen lokaal op het
vanaf € 30,00. door uw gekozen tijdstip.

Frisdrankvoordeel
trays vanaf € 10,00

Shop Jij Ook Al In Onze Webshop?

SHOP IN ONZE 
WEBSHOP!

volop kamerplanten, binnenpotterie 
& woonaccessoires!

www.tuincentrumgroenen.nl

...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

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

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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 - Jan van Dingenen, directeur 
en eigenaar van Van Dingenen Trans-
port, en burgemeester Remco Bosma, 
voorzitter van het Kempisch Bedrijven-
park, hebben een koopovereenkomst 
gesloten voor de verkoop van een kavel 
van 5.900 m². Het huidige warehouse 
wordt met 5.000 m² uitgebreid. 

Van Dingenen Transport groeit door op het 
gebied van transport, logistiek en opslag-
activiteiten. De extra ruimte die aangekocht 
is, wordt ingericht als parkeerterrein voor 
vrachtwagens. Het huidige parkeerterrein 
wordt bebouwd. Het warehouse wordt 
uitgebreid van 10.000 m² naar 15.000 m². 
Hierdoor kunnen alle klanten goed bediend 
worden. In totaal heeft Van Dingenen ca. 
4,7 hectare in eigendom op het KBP.

Van Dingenen Transport is een modern 
transportbedrijf met circa 140 medewer-
kers en 100 vrachtwagens. Het bedrijf 
levert logistieke diensten en opslagfaci-
liteiten op maat en heeft een grote klan-
tenkring in met name de Kempen en Zuid-
oost-Brabant. Ze biedt vervoer aan door 
heel West-Europa. Van Dingenen heeft ook 

oog voor duurzaam ondernemen. Zo is 
4.000 m² van het huidige warehouse voor-
zien van zonnepanelen en ook op het dak 
van de toekomstige uitbreiding (5.000 m²) 
worden zonnepanelen gelegd. Binnenkort 
wordt gestart met de aanleg en inrichting 
van het nieuwe parkeerterrein. 

Jan van Dingenen: “We zijn een typisch 
Kempisch bedrijf, waarbij alles draait om 
duurzame klantrelaties. Dat betekent: dag 
en nacht klaar staan voor onze klanten. We 
onderscheiden ons op kwaliteit en fl exibili-
teit. Daardoor heeft ons bedrijf fl ink kunnen 
groeien.”

Kempisch Bedrijvenpark
Het Kempisch Bedrijvenpark is een regio-
naal bedrijventerrein van 69 hectare groot, 
dat is aangelegd door de vier Kempenge-
meenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reu-
sel-De Mierden. Grote bedrijven die door 
willen groeien in eigen regio kunnen hier 
terecht. Inmiddels is 62% van het bedrij-
venpark verkocht. Meer info: 

www.kempischbedrijvenpark.com

Van Dingenen Transport breidt uit op 
Kempisch Bedrijvenpark

REUSEL - Op zoek naar een nieuwe uit-
daging? Zinvolle tijdsbesteding in een 
maatschappelijke organisatie en ben 
je innovatief en communicatie vaardig? 
Dan is deze vrijwillige bestuursfunctie 
wat voor jou!

De secretaris van de vereniging is onder-
deel van het bestuur en vormt samen met 
de voorzitter en de penningmeester het 
dagelijks bestuur. De post van bestuurs-
lid secretaris is vacant. We zijn per direct 
op zoek naar een enthousiaste secretaris 
die samen met het bestuur Het Kempisch 
Kamerkoor op een top-amateur niveau laat 
musiceren. 

Het Kempisch Kamerkoor 
Sinds 1981 bestaat in Reusel Het Kem-
pisch Kamerkoor. Het koor staat sinds 
2006 onder leiding van Cees Wouters en 
bestaat uit 27 vaste zangers. Het Kempisch 
Kamerkoor blijft zich ontwikkelen en heeft 

in de loop van de jaren een zeer gevarieerd 
repertoire opgebouwd. Koorwerken uit de 
Middeleeuwen, Renaissance, Barok en Ro-
mantiek, maar ook werken van 20-eeuwse 
componisten zijn uitgevoerd in de Kempen 
en in het buitenland. Het koor heeft inmid-
dels een belangrijke plaats ingenomen in 
het culturele leven in de Kempen.

De kracht van Het Kempisch Kamerkoor is 
een juiste balans tussen zeer hoge kwaliteit 
en plezier. Een zo hoog mogelijk muzikaal 
niveau is waar alle leden met veel toewijding 
naartoe werken. Onze grote muzikale sa-
menhang wordt bereikt door een continue 
koorbezetting en heldere repetitieschema’s 
in combinatie met moderne hulpmiddelen 
om thuis de muziek in te studeren. Gezel-
ligheid, sociale samenhang en een goede 
sfeer zijn daarbij onmisbare voorwaarden 
om tot kwalitatief volwaardige uitvoeringen 
te komen. Dit alles draagt eraan bij dat nieu-
we en jonge zangtalenten zich al snel thuis 
voelen bij Het Kempisch Kamerkoor.

Wat houdt de functie in?
De secretaris zorgt ervoor dat het secreta-
riaat effi  ciënt verloopt. Als secretaris ben je 
onderdeel van het bestuur; je notuleert de 
bestuursvergaderingen die ongeveer één 
keer per maand plaatsvinden. Verder is het 
verzorgen van de inkomende en uitgaan-
de correspondentie (voornamelijk per mail) 
onderdeel van het takenpakket. Daarnaast 
is deze persoon eindverantwoordelijk voor 
de ledenadministratie. 

Tot slot behoort ook het opstellen van 
de vergaderstukken voor de Algemene 
Ledenvergadering i.s.m. andere bestuurs-
leden tot de taak van de secretaris. Gemid-
deld kost deze functie 3-4 uur in de week, 
waarin de vergaderingen zijn meegeno-
men. Deze vergaderingen vinden momen-
teel online plaats.

Ben je geïnteresseerd in deze vrijwilligers-
functie of heb je nog vragen? Stuur een mail 
naar info@kempischkamerkoor.nl. Onze 
voorzitter zal dan contact met je opnemen.

Nieuwe secretaris gezocht voor 
Het Kempisch Kamerkoor

  WIST
     JE 
DAT...?

... de lengte van onze 
bloedvaten enorm is? 

Als je alle bloedvaten, 
van de grote tot en met 

de haarvaten, 
van één mens achter 
elkaar zou leggen, 

kun je ze 
tweeënhalf keer rond de 

wereld wikkelen.
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Daarnaast zijn er negen afbeeldingen die 
we op het formaat van een bouwhek af-
drukken, waarbij ook Karen Nijst met haar 
tekeningen haar visie op het evenement 
geeft. Ook zijn er in diverse banners een 
QR-code geplaatst waardoor het publiek 
via de smartphone een fi lmpje kan kijken 
van de betreff ende groep. Uiteraard is er 
ook een plaats voor onze sponsoren. Op 
deze manier hopen we het carnavalsgevoel 
toch een beetje in stand te kunnen houden, 
in het jaar waarin we niet met elkaar kun-
nen feesten.”

Expositie
De expositie wordt constant aan de hui-
dige maatregelen getoetst. “We denken 
nog steeds dat het kan”, vindt Theo. “De 
foto’s en prenten hangen op voldoende af-
stand uit elkaar, zodat er geen grote drom-
men mensen bij elkaar hoeven komen. 

Omdat de expositie twee weken hangt, 
kun je op elk gewenst moment een kijkje 
gaan nemen. Of meerdere keren. Liefst in 
zo klein mogelijk gezelschap. Het initiatief 

sluit mooi aan bij het vele wandelen, wat 
sinds corona in opkomst is. Elke dag zie 
je veel wandelaars; deze expositie is een 
leuke gelegenheid om je rondje een keer 
te verleggen.” Ook al is er dan geen fysiek 
carnaval, de Pintewippers hebben er toch 
voor gezorgd dat je wel kunt genieten van 
de sfeer, met beelden uit het verleden en 
zin in de toekomst. Aanvullend zullen de 
ondernemers van Hapert in hun etalages 
beelden van de voorbije jaren plaatsen, 
waardoor de KempenOptocht zichtbaar 
blijft in het dorp.

Deze expositie is de opmaat naar de uit-
gestelde 33ste KempenOptocht die op 
maandag 28 februari 2022 zal plaatsvinden 
in het centrum van Hapert. Graag nodigen 
de Pintewippers hierbij iedereen uit om 
deze datum alvast in de agenda’s te zetten. 
Want dat de KempenOptocht leeft, staat 
als een paal boven water en de animo bij 
wagenbouwers is nog lang niet weg.

vervolg van pagina 1

KEMPENOPTOCHT

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES.

T/M 13 FEBRUARI

Bels Vloer Tarwe  
Tarwebrood op de vloer gebakken.

Van € 2,70

voor€ 2,35
Op carnavalsmaandag 

15 februari en dinsdag 16 februari  
zijn wij gesloten.

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

15 februari en dinsdag 16 februari  

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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Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

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

Mobiel: 06-51229791

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

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

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

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Zoektochten Jong Nederland Reusel
REUSEL - Jong Nederland Reusel heeft in Reusel twee leuke zoektochten 
uitgezet, die per gezin of in kleine groepjes gelopen kunnen worden. 

Allereerst hebben we een heuse Carnavalsjacht! Kinderen kunnen door heel Reusel 
op zoek naar plaatjes in het carnavalsthema. Vinden jullie ze allemaal? Daarnaast 
hebben we Kleppie-catch! Voer een coördinaat in, ga naar de juiste locatie en zoek 
naar het buisje met de opdracht dat wij voor jullie verstopt hebben. Wie weet de juiste 
oplossing van alle letters te maken? 

Beide zoektochten zijn van maandag 8 februari t/m zondag 28 februari te lopen, 
zowel door onze leden als door niet-leden. Veel plezier en succes! Voor meer 
informatie en de benodigde middelen, ga naar

www.jongnederlandreusel.nl
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Rond de jaarwisseling had ik corona. 
Opgelopen op Tweede Kerstdag bij de 
familie. We zaten netjes anderhalve me-
ter uit mekaar en spraken van tevoren af 
dat we na het eten niet allemaal tegelijk 
naar de keuken zouden rennen om af te 
wassen. Die neiging heb ik toch al niet. 

Nee, ik had de pech dat ik te dicht bij 
de kerststal zat. Daar namen ze het niet 
zo nauw met de hygiëne. Niemand een 
mondkapje op en ik kon wel zien dat 
het stro in de kribbe al een hele tijd niet 
ververst was. Achteraf vind ik dat ze de 
Verlosser voor één keer wel in een hotel 
geboren hadden mogen laten worden.

Toch, ik moet zeggen: ik ben wel eens 
zieker geweest. Toen met de pest bij-
voorbeeld. Die was het ergste. God man, 
het is gewoon een wonder dat ik die 
overleefd heb. Het halve dorp ging eraan.  
De virologen hadden geen idee, ze  
snapten er helemaal niks van. We moes-
ten maar zoveel mogelijk bij mekaar 
uit de buurt blijven. Ik heb de film van 
mijn leven in die tijd verschillende keren  
voorbij zien komen. Duurde nie heel 
lang, moet ik zeggen. Dat is waarschijn-
lijk mijn redding geweest. Moet langer, 
dacht mijn beschermengel.

In 1779 had ik de rode loop, de Hapertse  
naam voor dysenterie. Dysenterie is de 
schijterij in het kwadraat. God man. In 
het begin spurtte ik vijfentwintig keer 
op een dag met mijn hand aan mijn gat 
naar het sekreet in de achtertuin. Na 
een paar dagen ben ik er maar blijven  
zitten. Op verzoek ook van de familie 
want hoewel de virologen ook toen nog 
niet wisten hoe het precies zat, hadden 
ze al wel door dat ik zo kontagieus was 
als de pest. Op de plee zat ik goed,  
vonden ze. Ik moest maar veel bier  
drinken, voor het vocht, en wijn ook, 
Rijnwijn, niet die Franse. Achteraf zou 
het geen verkeerde tijd zijn geweest, als 
ik maar niet steeds het gevoel had gehad 
dat er een kolonie termieten in mijn  
darmen was komen wonen.

De griep uit 1918 noemden we in Hapert 
de Spaanse. Ik denk vanwege de koorts. 
Te warm om van Bladel te komen, anders 
hadden we het de Blaalse genoemd. Ik 
ook weer de klos natuurlijk. Hallucineren, 
film, de hele mikmak. Moest weer aan 
het bier van de virologen, voor het vocht. 
Had net vier jaar lang de grens lopen  
te bewaken en stond op het punt om af 
te zwaaien. Heb maar uitgeziekt op de  
kazerne. Komt nog mèr efkes nie nur 
huis, schreef ons vrouw. Fijn mens.

Denkt u dat het de Britse variant is?, 
vroeg de doktersassistente aan de tele-
foon. Ik zeg, no, I got it from het kindje 
Djziezus. He is toch from Israël?

Huig

Ziektegeschiedenis

column

Wil jij jouw huis 
verduurzamen?
KempenEnergie helpt je op weg met EnergieServiceProducten

BLADEL - Wil jij duurzame energiemaat-
regelen aan je woning laten uitvoeren 
maar weet je niet waar je terecht kunt? 
KempenEnergie helpt jou op weg om de 
juiste maatregelen toe te passen aan 
jouw woning.

KempenEnergie is een energievereniging 
voor Kempenaren die energie willen be-
sparen en hun energie zelf en duurzaam 
willen opwekken. Tegenwoordig kun je op 
veel verschillende plekken informatie vin-
den over energie besparen en duurzamer 
wonen. Maar hoe meer je leest, hoe las-
tiger het soms wordt. De vrijwilligers van 
KempenEnergie wijzen jou de weg in het 
woud van energiebesparende maatregelen 
en de mogelijkheden voor energieopwek-
king dichtbij huis.

Dat geldt ook als je op zoek bent naar mo-
gelijkheden om jouw huis energiezuiniger 
te maken. De EnergieServiceProducten 
van KempenEnergie (www.kempenener-
gie.nl/esp) laten zien welke maatregelen jij 
kunt nemen om duurzamer te wonen. Je 

kunt bijvoorbeeld kiezen voor verschillen-
de soorten isolatie, zoals gevelisolatie, da-
kisolatie en vloerisolatie. Ook het vervan-
gen van ramen en deuren en het plaatsen 
van zonnepanelen kan je een heel eind op 
weg helpen om jouw woning te verduurza-
men.

Maar welke bedrijven kunnen dat dan voor 
jou regelen? KempenEnergie heeft bij al 
deze maatregelen regionale bedrijven ge-
zocht die deze klussen voor jou kunnen 
uitvoeren. Denk dan aan isolatiebedrijven, 
installatiebedrijven of bouwbedrijven. Al 
deze bedrijven hebben klantvriendelijk-
heid, service en goede productkwaliteit 
hoog in het vaandel staan. Door voor deze 
bedrijven te kiezen, steun je ook de lokale 
economie in de Kempen. Het is dus extra 
interessant om de EnergieServiceProduc-
ten en de bijbehorende deelnemende be-
drijven eens door te nemen.

Wil jij duurzame energiemaatregelen aan je 
woning laten uitvoeren? Laat je inspireren 
en bekijk onze pagina EnergieServicePro-
ducten (www.kempenenergie.nl/esp). Van-
wege de lockdown zijn onze EnergieLo-
ketten helaas gesloten maar je kunt altijd 
bij ons terecht met vragen over energie 
besparen en het duurzaam opwekken van 
energie. Stuur jouw vragen naar 

energieloket@kempenenergie.nl

GGD Brabant-Zuidoost opent de komen-
de periode nieuwe vaccinatielocaties. 
Als eerste ging in Helmond op 1 febru-
ari Sporthal De Braak aan de Wethou-
der Ebbenlaan 30 als vaccinatielocatie 
fungeren. Daarnaast openen de komen-
de weken ook in Best en Valkenswaard 
vaccinatielocaties.

Om er voor te zorgen dat er een goede 
spreiding is in de regio en men op verschil-
lende plekken terecht kan voor een vacci-
natie, opent GGD BZO in samenwerking 
met de regionale partners de komende tijd 
extra vaccinatielocaties. De eerst extra lo-
catie is in Helmond al geopend. De andere 
locaties in Best en Valkenswaard volgen 
spoedig daarna. Momenteel vindt daarover 
afstemming plaats. 

Genoeg prikcapaciteit
“Als GGD BZO willen we klaar staan. Aan 
onze prikcapaciteit gaat het niet liggen”, al-
dus Gonny van Loon, programmamanager 
COVID-19, GGD BZO. “Als GGD zijn we 
afhankelijk van het aantal doses vaccins 
dat we toegewezen krijgen. Alle vaccins 
die nu beschikbaar zijn, worden gezet. We 
hebben opgeleide medewerkers om deze 
prikken te zetten. De locaties worden zorg-
vuldig gekozen, daarbij zijn o.a. bereik-
baarheid, veiligheidseisen en spreiding in 
de regio criteria die meegewogen worden.”

www.coronavaccinatie.nl

GGD BZO opent extra 
vaccinatielocaties

De doelstellingen 
uit het Klimaat-
akkoord zijn dui-
delijk: in 2050 is 
Nederland bijna 
geheel energie-
neutraal. Met de 
energietransitie 

bedoelen we dat we omschakelen van 
fossiele brandstoffen naar volledig groe-
ne energie. Een behoorlijke opgave dus!
 
Maar wat betekent de energietransitie voor 
jouw regio of situatie en wat staat er eigen-
lijk in zo’n regionale energiestrategie (RES)? 
Ontdek het tijdens de online informatie-
bijeenkomsten voor inwoners, ondernemers 
en raadsleden van de Kempen. Tijdens de 
bijeenkomsten krijg je uitleg over de drie 
onderdelen van de RES: warmte, besparing 
en grootschalige duurzame opwekking. De 
gemeenteraden van de Kempengemeenten 
hebben al besloten waar en onder welke 
voorwaarden zonne- en windenergie opge-
wekt mag worden. Op maandag 8 februari 
worden twee online bijeenkomsten, 16.00-
17.00 en 19.00-20.00 uur, georganiseerd via 
Microsoft Teams. Beide bijeenkomsten zijn 
hetzelfde, dus je kunt deelnemen op het tijd-
stip dat jou het beste uitkomt. Na inschrijving 
krijg je een bevestiging en later volgt de link. 
Lukt het niet om live aanwezig te zijn? Schrijf 
je dan toch in. Je krijgt dan namelijk een link 
waarmee je de presentatie kunt terugkijken.
 
Programma
- 16.00-16.30 uur: presentatie concept RES
- 16.30-17.00 uur: vragenronde
 
Meld je aan voor de online bijeenkomst: 

www.eersel.nl/informatiebijeenkomsten-RES

Online informatiebijeenkomsten 
Regionale Energiestrategie
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:
Babi Pangang + 

Gebakken kipfi let met chilisaus +
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,-
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VAKBEKWAAM

Online bijeenkomsten Het Groene Goud
BLADEL - Dit jaar gaat de Proef-
tuin van zelfoogsttuinderij Het 
Groen Goud in Bladel van start. 
Komende week organiseren wij 
hiervoor twee online informatie-
bijeenkomsten: dinsdagavond 
9 februari voor zelfoogst-deel-
nemers en donderdagavond 
11 februari voor vrijwilligers. 
Beide bijeenkomsten beginnen 
om 20.00 uur.

Graag nodigen we jullie uit voor deze interactieve informatiebijeenkomsten. 
Geïnteresseerden, deelnemers en vrijwilligers die zich reeds hebben aangemeld 
via onze website krijgen van ons al een uitnodiging voor deze avonden. 

Lijkt het jou ook leuk om mee te doen of ben je geïnteresseerd in ons initiatief, meld 
je dan aan via onze website of mail ons: info@tuinderijhetgroenegoud.nl

www.tuinderijhetgroenegoud.nl

Het Groene Goud
educatieve zelfoogsttuinderij

CASTEREN - Het hele leven van Wil 
Teulings draait om auto’s, dat is nooit 
anders geweest. Vanaf zijn 15e  levens-
jaar werkt hij in de garage; de eerste 
tien jaar voor een baas, daarna als zelf-
standig ondernemer. Veel inwoners van 
Casteren en daarbuiten hebben hun 
auto bij hem in onderhoud en ook voor 
een reparatie of apk, ben je bij hem op 
het juiste adres: Dorpsstraat 4, voor wie 
het nog niet wist.

Rally
Auto’s hebben geen geheimen voor Wil. 
“Als je elke dag in de garage staat, blijf je 
bij”, weet hij uit ervaring. “Het helpt ook dat 
ik hobby in de rallysport heb en daarvoor 
altijd zelf de wagens heb gebouwd. Van 
een bestaande auto blijft in eerste instantie 
alleen de carrosserie over en dan bouwen 
we die op met een nieuwe motor en derge-
lijke.” Onverdienstelijk reed Wil allerminst, 
in de jaren zeventig deed hij mee in de 
Nederlandse topklasse. “Een mooie uit-
laatklep en elke keer weer spannend om 
een wedstrijd in te gaan. Mijn vakkennis 
kwam altijd goed van pas.” Op dit moment 
bouwt Wil weer aan een wagen, al staat 
de rallysport door corona op een heel laag 
pitje.

Geruchten
Op dit moment gaan er geruchten door 
het dorp dat Wil zou gaan stoppen met 
zijn autobedrijf. “Het is niet waar”, zegt 
hij daar desgevraagd over, maar waar de 
geruchten vandaan komen, weet hij wel. 
“Mijn medewerker is zelf onlangs een 
garagebedrijf begonnen. Voor een deel 

werkt hij nog bij mij en de andere uren 
werkt hij voor zichzelf en probeert hij dat 
bedrijf op te bouwen. Ik gun het hem van 
harte en kan echt waardering opbrengen 
voor jonge mensen die voor zichzelf begin-
nen. Maar doordat hij deels bij mij weg is, 
is de indruk ontstaan dat ik zou stoppen 
met mijn bedrijf. Nou ben ik 65 geworden 
maar van stoppen wil ik nog niets weten. 
Ik vind het nog steeds veel te leuk om mijn 
klanten te kunnen helpen. Daarom bij deze 
de verzekering: ik ga lekker door met mijn 
werk en al mijn klanten zijn nog steeds van 
harte welkom.” 

Service
Tevreden klanten, dat is waar het bij Wil in 
zijn bedrijf om draait. “Ik vind het elke keer 
een mooie uitdaging om ervoor te zorgen 
dat klanten in hun auto kunnen blijven 
rijden”, zegt hij daarover. “Of het nu om 
een apk, onderhoud of een reparatie gaat: 
alleen het eindresultaat telt en dat is de 
tevredenheid van de klanten.” Elke ontwik-
keling in de autobranche is voor Wil een 
nieuwe uitdaging. “Onlangs heb ik nog 
geïnvesteerd in een nieuwer apparaat om 
auto’s uit te kunnen lezen. Ook op dat 
gebied moet je met de tijd mee kunnen 
gaan”, vindt hij. “En het geeft ook nog 
eens aan dat ik nog niet ga stoppen met de 
garage want anders zou ik dat materiaal 
niet hebben gekocht.”

Maak een afspraak voor de apk of kom 
langs in de garage aan de Dorpsstraat 4 in 
Casteren. Autobedrijf Wil Teurlings is een 
universeel garagebedrijf met jarenlange er-
varing en vakkennis voor alle automerken.

Auto’s als rode draad in het leven van Wil Teurlings
Casterse ondernemer denkt nog niet aan stoppen: klanten tevreden houden is het doel

Wil: “Ik vind het elke keer een mooie uitdaging om ervoor te zorgen dat klanten in hun 
auto kunnen blijven rijden. Of het nu om een apk, onderhoud of een reparatie gaat: 
alleen het eindresultaat telt en dat is de tevredenheid van de klanten. Onlangs heb ik 
nog geïnvesteerd in een nieuwer apparaat om auto’s uit te kunnen lezen. Ook op dat 
gebied moet je met de tijd mee kunnen gaan.”
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Loempia Taart
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 100 gr glass noodles/ rijst vermicelli
o 400 gr nasi/bami panklare 

groenten*
o 1 ui gesnipperd
o 3 tenen knoflook
o 350 gr kipgehakt
o 2 kip bouillonblokjes
o 1 tl aromat
o 2 el sushi azijn
o 1 tl suiker
o 2 el gehakte peterselie
o wokolie
o 10 plakjes filodeeg

* of wortel, prei en taugé

Verwarm de oven voor op 180 ºC.
Bereid de vermicelli (laksa) volgens
de verpakking en knip hierna wat
kleiner met een schaar. Begin
ondertussen aan het bakken van de
vulling. Verwarm in een pan 1 el. olie
en bak het kipgehakt rul. Voeg de
groenten toe, pers de knoflook er
boven uit en bak dit tot het geslonken
is, zet het vuur uit, en schep de
vermicelli erbij. Verkruimel de
bouillonblokjes erboven, voeg de
aromat, sushi azijn en suiker toe en
roer goed door. Vet een vorm in met
wat olie.

Bedek de vorm aan alle kanten met 3
lagen filodeeg, bestrijk elk laagje
met wat olie. Zorg dat er wat deeg
over de rand van de springvorm
hangt zodat je de taart mooi dicht
kunt vouwen. Schep de vulling in de
taartvorm en vouw het overhangende
filodeeg over het mengsel. Bedek de
taart als laatst met de rest van het
filodeeg en plak de randen dicht en
bestrijk met de resterende olie. Zet
de taart onderin de oven en bak hem
in ongeveer 25 minuten goud/bruin.

Serveer de taart met een chili-, soja-
of satésaus.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 2-3 personen Voorbereiding: 20 min Klaar in: 1 uur

400 gr nasi/bami panklare 

2 kip bouillonblokjes

2 el gehakte peterselie

Als je Vietnamese loempia’s DE BOM vind, 
dan moet je zeker deze taart proberen.

Deze vulling kun je dan ook gebruiken om 
zelf Vietnamese loempia’s te maken. Zorg wel 
dat je vulling in dat geval volledig afgekoeld 
is, zodat je deeg niet gaat plakken tijdens het rollen. De loempia’s zijn dan ongebakken in te 
vriezen of meteen te frituren.

Filodeeg droogt snel uit en is daardoor erg breekbaar. Laat het daarom in de verpakking 
ontdooien en haal niet meer uit de verpakking dan je op dat moment gebruikt. In plaats van 
olie, kun je ook water gebruiken om het deeg te besmeren. Zo gebruik je wat minder vet.

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
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VANWEGE DE LAATSTE CORONAMAATREGELEN ZIJN WIJ MOMENTEEL 

ALLEEN GEOPEND VOOR AFHALEN.

GELIEVE UW BESTELLING TELEFONISCH OF PER MAIL DOOR TE GEVEN.

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN

HOUT

TIMMERWERKEN

INTERIEUR

IJZERWAREN

REGIO - Kersverse ouders krijgen, als 
hun baby ongeveer 3 maanden is, via het 
consultatiebureau een speciale waarde-
bon voor het BoekStart-koff ertje. Met 
deze bon kun je bij jouw lokale biblio-
theekvestiging van Bibliotheek De Kem-
pen je kindje gratis lid maken en een 
gratis BoekStart-koff ertje ophalen. 

De Bibliotheekdeuren zijn nog gesloten, 
maar je kunt dit leuke koff ertje ook nu op-
halen. Extra leuk is dat je het schattige vo-
geltje Coco cadeau krijgt, in het kader van 
de Nationale Voorleesdagen. De knuff el-
tjes worden uitgereikt zolang de voorraad 
strekt. Wanneer je de BoekStart-bon hebt 
ontvangen en je deze graag wilt inwisselen, 
kun je via email een afspraak maken met je 
lokale bibliotheekvestiging. De emailadres-
sen bestaan uit de naam van de desbetref-

fende vestiging en @bibliotheekdekempen.
nl; bijvoorbeeld bladel@bibliotheekdekem-
pen.nl. Alle contactgegevens en vestigin-
gen vind je op www.bibliotheekdekempen.
nl/vestigingen. Onze medewerkers maken 
een afspraak met je waarop je het lidmaat-
schap en het koff ertje kunt komen afhalen. 
Zo kun je heerlijk samen genieten van jullie 
voorleesmomenten.

Heb je helaas nog geen BoekStart-bon 
ontvangen, maar wil je wel graag een gratis 
lidmaatschap voor je baby en het koff ertje 
komen halen? Dat kan. Stuur een mailtje 
naar de lokale vestiging. Je krijgt dan een 
voucher toegestuurd en kunt gelijk een af-
haalmoment inplannen.

BoekStart is een programma dat kinderen 
van 0 tot 4 jaar en hun ouders van boeken 
laat genieten. Het is belangrijk dat de aller-
jongsten vroeg in aanraking komen me taal 
in woorden. Kinderen die als baby al zijn 
voorgelezen, zijn later beter in taal. Meer 
over boekstart lees je op 

www.boekstart.nl

Welkomstcadeau voor baby’s
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 06-27306942  /  040-2051543
info@ansketelaarsfotografie.nl

Pasfot
o’s

direct
klaar

Ook mogelijk 

buiten kantoortijden.

(graag op afspraak)

Ans Ketelaars Fotogra�e
ANderS dan ANderS

www.ansketelaarsfotografie.nl

Meer weerstand door gezond afvallen
We weten nog niet alles over het 
coronavirus, maar een gezonde leef-
stijl is belangrijk. Willen we minder 
zieken, dan moeten we investeren 
in een goede basisgezondheid. Door 
gezond te eten en te leven kunnen we 
al binnen enkele weken ons immuun-
systeem versterken.

Maar hoe ga je in deze tijd over op 
een gezonde leefstijl? Juist tijdens de 
coronapandemie wordt dit nog wel eens 
verwaarloosd. In de eerste golf waren er 
mensen die slechter voor zichzelf heb-
ben gezorgd en zijn aangekomen. Tijd 
om dit aan te pakken en beter voor jezelf 
te zorgen!

Onze praktijk
Rob Beeren Body Coaching is sinds 2020 gevestigd in Hapert. Door mensen te hel-
pen op een gezond gewicht te komen en door ze te adviseren over gezonde voeding, 
hebben Rob en Samira Beeren erg goede resultaten behaald met klanten. Het maakt 
daarbij geen verschil of mensen in lockdown zitten en dat de praktijk niet fysiek te 
bereiken is. “We behandelen al onze klanten op afstand via (video)bellen,” aldus Rob, 
“en daarmee kunnen we onze klanten helpen”. Met goede resultaten. Door een 
suikervrij- en vetarmvoedingsadvies, in combinatie met voedingssupplementen en 
vitamines, was een gemiddeld gewichtsverlies van 0.6 tot 1 kilo per week haalbaar. 
Sommigen zijn in 8 weken tijd al ongeveer 12 kilo kwijtgeraakt. Dit is niet alleen goed 
voor hen, maar kan ook de druk op de zorg verlagen. 

Klanten digitaal helpen
We doen een intakegesprek van 1 uur via videobellen en elke week vindt er digitaal 
een controle plaats. Onze klanten vinden het prettig om wekelijks contact met ons 
te hebben. Ze ervaren dit als een stok achter de deur. Door vragen, opmerkingen en 
resultaten met elkaar door te spreken kom je er. Zodra het weer kan, zullen we ook 
vanuit onze praktijk mensen gaan begeleiden.

Wil je ook een gezonde levensstijl en een gezond gewicht bereiken? 
Neem dan contact met ons op via www.robbeeren.nl of bel naar 0497 844 135.

Wijnslijterij Hendriks
Oude Provincialeweg 62

5527BR Hapert
0497 – 381565

www.wijnslijterij-hendriks.nl

Dinsdags gesloten

Maandactie Februari 2021

LeFort 
Tripel en Donker

4 + gratis glas

Bodegas Piedemonte
Spanje

€ 6,59 NU voor 

€ 5,95

0,7 l.
Pink Gin

NU € 14,95

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

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

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

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

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

Weekkrant PC55
In PC55 lees je over 

mensen en bedrijven die je ként.

Met enige regelmaat komen er vragen 
en opmerkingen van inwoners en/of 
ondernemers over routewijzigingen in 
onze gemeente. Het gaat dan bijvoor-
beeld om nieuwe woonwijken, nieuw 
aangelegde wegen of wijzigingen aan 
bestaande wegen. In bijna alle gevallen 
beklagen mensen zich erover dat navi-
gatiesystemen niet bijgewerkt zijn.

Updates installeren
Wij merken dat veel mensen met oude 
software van navigatiesystemen rond-
rijden. Uiteraard oriënteren veel mensen 
zich ook via verkeersborden en Google 
Maps. Inwoners en ondernemers die 
rijden aan de hand van software van 
navigatiesystemen adviseren wij eens in 
de zoveel tijd hun software te updaten. 
Hierdoor zijn nieuwe straten, afgesloten 
wegen of wegversmallingen eerder zicht-
baar.

Fouten melden
Grote navigatiebedrijven passen hun in-
formatie mede op basis van meldingen 
van automobilisten aan. Naast input van 
Rijkswaterstaat, provincies en gemeenten 
krijgen zij geregeld meldingen van op-

lettende burgers. Zo geven OpenStreet-
Map en Google Maps wijzigingen door 
aan ‘publieke’ navigatiesystemen. Ook 
leveranciers van commerciële navigatie-
systemen gebruiken dit soort meldingen. 
We roepen alle automobilisten dan ook 
op wijzigingen door te geven aan Goog-
le Maps, Openstreetmap of hun ‘eigen’ 
navigatiefi rma. Op die manier blijven de 
navigatiesystemen up-to-date. 

Veranderingen
Door ruimtelijke projecten, reconstruc-
ties, nieuwbouwwijken en stedelijke uit-
breidingen verandert er elk halfjaar wel 
iets aan onze gemeentelijke wegen. De 
afdeling Ontwikkeling en Dienstverlening 
geeft majeure wijzigingen, zodra deze 
bekend zijn, door aan Google Maps en 
OpenStreetMap. Vaak merkt de gemeen-
te dat wanneer inwoners onjuistheden 
bij ons aangeven deze al bekend zijn bij 
Google en OpenStreetMap, maar dat er 
vaak nog wat langere verwerkingstijd 
nodig is. Soms is geduld dus een schone 
zaak!

You are on 
the road to nowhere...

  WIST
     JE 
DAT...?

... slangen tot wel 
10x zoveel wervels 
hebben als een mens, 
die er 33 heeft? 

Uit veel van die wervels 
groeien ook ribben. 
En waar de ribben 

ophouden, 
begint de staart.
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Bij deze gaat onze duim omhoog voor Willemijn 
Creans (ballonartiest) die het mogelijk heeft gemaakt 
om met haar doneeractie de bewoners van Kempen-
land in Bladel te verrassen met een ‘ballonbuddy’. Dat 
konden we wel gebruiken, zo’n mooi gebaar. Dank je 
wel hiervoor!

Namens bewoners en personeel van Kempenland Zuid

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

Onze duim gaat omhoog voor de Jumbo en de Lidl in Hapert voor hun schenking van 
strooigoed en mandarijnen. Hierdoor konden enthousiaste Pieten de kinderen van Hapert 
toch nog verrassen.

Het nieuwe Sinterklaascomité Hapert

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

Een duim omhoog voor de fantastische, onvergetelijke verrassing op onze 40-jarige 
huwelijksdag. Dank jullie wel allemaal!

Kees en Riek 

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

Mijn duim gaat omhoog voor degene die mijn tas met boodschappen bij de Coop in 
Vessem netjes heeft binnen gebracht. Eerlijke mensen. Hartelijk dank daar voor.

Mia Bolte

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

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

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

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

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

  WIST
     JE 
DAT...?

... Queen Elizabeth 
van Groot-Brittannië 

heel handig is? 

Toen ze 16 jaar was 
trad ze in dienst bij 

het Britse 
uitzendbureau 

Labour Exchange, 
waar ze de basis 

leerde van 
vrachtwagenreparaties, 
inclusief hoe je een 
band moet vervangen 

en motoren moet 
repareren.

Worstenbroodjesverkoop 
Jong Nederland Hapert verzet

HAPERT - Helaas gaat de worstenbroodjesverkoop van 
Jong Nederland Hapert in februari niet door. 

We hopen in maart of april toch nog met de worstenbroodjes 
langs de deuren te kunnen komen.

Tot 1 maart geldt er een verbod op recre-
atieve uitstapjes naar België. Het is goed 
om te weten dat er een verschil is tussen 
een bezoek en een reis. Bij een reis duurt 
het verblijf langer dan 48 uur. In dat geval 
gelden nog veel strengere regels. 

In de volgende gevallen kunt u voor een 
bezoek naar België reizen:
- Professionele redenen. 
-  Bezoeken van een partner in België of 

co-ouderschap.
-  Dwingende gezinsredenen, dus niet zo-

maar een familiebezoek.
- Medische redenen. 
- Studiegerelateerde reizen. 
-  Voor inwoners van grensgemeenten 

zijn noodzakelijke dagelijkse activitei-
ten in de woonplaats toegestaan. Dus 
geen funshopping of een bezoek aan de 
Frietstraat in Postel.

- Zorgdragen voor dieren. 
-  Juridische verplichtingen (voor zover dit 

niet digitaal kan). 
-  Dringende reparaties in verband met de 

veiligheid van een voertuig.
- Om te verhuizen of op doorreis. 

Als u naar België gaat vult u de ‘Verklaring op 
eer’ in. Deze kunt u altijd tonen bij een poli-
tiecontrole. Meer informatie en de verklaring 
vindt u via www.info-coronavirus.be. Daar 
vindt u ook meer informatie over de maatre-
gelen die gelden als u in België wilt verblijven.

Verbod op 
uitstapjes 
naar BelgiëAan alle inwoners van Nederland wordt 

massaal gevraagd om hun Douwe Eg-
berts- of AH Perla-spaarpunten in te 
leveren bij het Daniel den Hoed Fonds. 
Met deze spaarpunten worden gratis 
producten verkregen, welke verkocht 
zullen worden. De opbrengst van de 
verkochte producten komt voor de vol-
le 100% ten goede aan het Daniel den 
Hoed Fonds, waarmee baanbrekend 
kankeronderzoek in het Erasmus MC 
gesteund wordt.

Bent u dus tijdens de ‘vervelende’ co-
ronaperiode uw kastjes of laatjes aan 
het uitzoeken en heeft u toevallig Douwe 
Egberts- of AH Perla-waardepunten ge-
vonden en weet u niet wat u er mee wilt 
doen, doneer ze dan aan het Daniel den 
Hoed Fonds, één van de elf fondsen van 
de Erasmus MC Foundation. U mag ze 
dan gratis opsturen naar: Daniel den Hoed 
Fonds, antwoordnummer 80133-GK212,                                                                             
3080 VB Rotterdam. Voor info: 06-
41035872 of 010-7034802. 

‘Samen maken we kanker kansloos’

Laat kanker-
onderzoek 
niet lijden 
onder corona!

 Regionale 
uitzending gemist?

Kijk dan de films 
terug op 

www.kempentv.nl
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Oktober creëert omstandigheden waardoor 
ouderen en verpleging/verzorging behoe-
vende mensen zolang mogelijk zelfstandig 
functioneren.

Vrijwilliger voor rik-clubje
Voor locatie Kempenland in Bladel zijn we 
op zoek naar een vrijwilliger die het leuk 
vindt om samen met onze cliënten te rikken.

Je zult vier psycho-geriatrische en somati-
sche cliënten begeleiden tijdens het spelen 
maar ze ook voorzien van een kopje koffie 
of thee. Daarnaast is het ook je taak om ze 
te halen en brengen naar de afdelingen en 
koppel je eventuele bijzonderheden terug.

Wandelmaatje
Lijkt het je leuk om samen met een van 
onze cliënten die in een rolstoel zit te wan-
delen? Dan zijn wij op zoek naar jou!

Een somatische cliënt van afdeling Spar-
renhof Bladel zou graag ’s morgens met 
jou naar buiten gaan wandelen. Je maakt 
er samen een gezellig uitje van.

Corona
We zijn erg blij met alle vrijwilligers die zich 
aanmelden. Ook in tijden van corona kun-
nen vrijwilligers veel betekenen voor onze 
cliënten. We moeten alleen per dag bekij-
ken wat mogelijk is en wat niet. Dit kan per 
locatie verschillen. Als je solliciteert nemen 
we zo snel mogelijk contact met je op om 
de mogelijkheden te bespreken. Info: tel. 
088-2457795 of coordinatorenvrijwilligers@ 
zorginoktober.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

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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. 

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

REUSEL - De geldautomaten van Rabo-
bank, ING en ABN-AMRO maken lang-
zaam maar zeker plaats voor de gele au-
tomaten van Geldmaat. Vanaf maandag 
22 februari 2021 wordt de geldautomaat 
aan het Kerkplein in Reusel omgebouwd 
naar Geldmaat. 

Door de werkzaamheden is de betreffen-
de geldautomaat enkele weken buiten ge-
bruik. De actuele locaties en openingstij-
den van alle geldautomaten in Nederland 
zijn te vinden op 

www.locatiewijzer.geldmaat.nl

Geldautomaat Kerkplein in Reusel 
tijdelijk buiten gebruik!

Samen staan we 
sterk, zelfs op 
afstand. Dat heb-
ben we wel be-
wezen afgelopen 
jaar. Corona laat 
zijn sporen na, 
maar wat zijn er 

ook veel mooie initiatieven ontstaan. De 
gemeente heeft bewondering voor alle 
initiatiefnemers, die juist nu opstaan. 

Er zijn zoveel mooie en leuke activiteiten 
die het onderlinge contact stimuleren, maar 
die wel rekening houden met de afstand 
die we helaas van elkaar moeten houden. 
Van digitale dorpsquizzen, kaartenactie en 
fotozoektochten tot online nieuwjaarsre-
cepties of buitenactiviteiten voor de jeugd. 
De kracht van ieder dorp, komt juist nu zo 
ontzettend mooi tot zijn recht.
 
Ideeën? Laat het ons horen!
Deze saamhorigheid en verbinding is pre-
cies waar ‘Dorpen maken het verschil’ voor 
staat. De gemeente ondersteunt dit soort 
initiatieven en activiteiten daarom graag. 

Het is juist nu zo ontzettend belangrijk om 
oog te houden voor elkaar. Arian Wouters, 
onze dorpscoördinator hoort graag welke 
ideeën of initiatieven er zijn om het leven 
in het dorp nog fijner, beter... oftewel leef-
baarder maken. Voor iedereen. Initiatieven 
waar wij als gemeente misschien wel een 
steentje aan kunnen bijdragen. Dat geldt 
voor initiatieven nu, maar zeker ook voor 
ideeën die er misschien al zijn als coro-
na straks weer achter ons ligt. Laat het 
ons vooral weten. Arian is te bereiken op 
a.wouters@eersel.nl of telefonisch via 
0497-531300. Wij hopen dat we voor som-
mige initiatieven misschien net dat duwtje 
in de rug kunnen zijn, want samen staan 
we sterk. Daar dragen we ook als gemeen-
te graag aan bij.

‘Dorpen maken het verschil’, juist nu!
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VAKGARAGE
MINK

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

Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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!

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

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

Zoekt u een betrouw- en betaalbare 
garage dichter bij huis?

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

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.

www.garagehuijbregts.nl



11 5 februari 2021

HOOGE MIERDE - 
‘Geen carnaval? Da 
kan toch nie!’ Dat 
klopt: géén carnaval, 
dat kan niet. Maar 
het moet dit jaar wel 
allemaal anders dan 
anders, ook in het 

Haoiboerenrijk in Hooge Mierde. 

Daar hebben ze een nieuwe Jeugdprin-
ses en Jeugdprins. Zij zijn via de Akker-
winde gekozen via een online happening. 
Jeugdprinses is Guusje van der Mierden en 
Jeugdprins is Mart Willems. Waar ze wo-
nen is al goed te zien aan de versieringen 
bij hun huis. De ‘grote’ prins is - gelet op de 
omstandigheden - niet opnieuw gekozen. 
Maar de Prins en Adjudant van vorig jaar 
nemen ook dit jaar de honneurs waar, dus 
onder leiding van Prins Johnny en Adjudant 
Gijs, gaat het vast allemaal weer lukken. 
Als motto hebben we dit jaar gekozen voor 
‘Vierus carnaval’. Een duidelijke kwinkslag 
naar het Covid-19 virus, maar ook een te-
ken dat het carnavalsgevoel eigenlijk een 
soort van virus is; je wilt perse  iets van car-
naval vieren! Binnen de coronaregels van 
het RIVM hebben De Haoiboerkes toch en-
kele leuke dingen op touw kunnen zetten.

Versier je huis
Om helemaal in carnavalsstemming te ko-
men, is het belangrijk dat het Haoiboerenrijk 
er feestelijk uitziet. Om dat extra aan te wak-
keren is er een wedstrijdje aan verbonden: 

versier je huis. Dat betekent (carnavals)vlag-
gen en vlaggetjes ophangen aan je huis, iets 
geks in je voortuin zetten of je gevel kakel-
bont schilderen of iets carnavalesks tegen 
de ramen plakken. Haoiboeren en Haoiboe-
rinnen die er  iets feestelijks van willen ma-
ken kunnen zich voor deze wedstrijd uiterlijk 
vrijdag 12 februari om 23.00 uur aanmelden 
per email naar info@haoiboerkes.nl. Ver-
meld in het onderwerp ‘versierd huis’ en zet 
in het bericht je naam, adres en telefoon-
nummer. Op zaterdagmiddag komt er dan 
een deskundige jury langs.

Carnavals Battle
Op zondag 14 februari wordt er Haoiboeren 
geschiedenis geschreven met de Carna-
vals Battle. Een ludieke online show waar-
bij teams van 2 personen in een quiz en 
muziekbingo strijden om leuke prijzen. Elk 
team krijgt een partybox, verzorgd door de 
lokale horeca. Daarin zitten hapjes, drank-
jes en de benodigde attributen voor de 
quiz. Kosten (inclusief partybox) € 33,00 per 
team van 2 personen. Het aantal deelne-
mers is niet onbeperkt, dus geïnteresseer-
de Haoiboeren/Haoiboerinnen moeten zich 
snel inschrijven via info@hoaiboerkes.nl. 
Vermeld in het onderwerp ‘Carnavals 
Battle’ en geef in de mail de namen van de 
teamleden, teamnaam, telefoonnummer en 
adres. Zo gaan ze zich het in het Haoiboe-
renrijk allemaal thuis gezellig vermaken en 
toch met elkaar verbinden, zodat er tóch 
een soort van groot corona-proof feest 
ontstaat.

Senioren carnavalsbrunch
Een gezamenlijke brunch in De Bijenkorf zit 
ervoor de 55-plussers helaas niet in, maar 
er is een leuk alternatief bedacht. De carna-
valsvereniging brengt de brunch in Hooge 
Mierde gewoon aan huis en dat wordt sa-
men met de Hooge Mierdse horeca geor-
ganiseerd. Op maandag 15 februari wordt 
de brunch aan huis bezorgd bij de 55-plus-
sers die dat willen. De rijkelijk gevulde 
brunchbox bestaat uit soep, krentenbol, 2 
zachte broodjes, pakje roggebrood, plakje 
suikerbrood, divers beleg (ruim voldoen-
de), een eitje, jus d’orange en melk. Dus 
da’s zéker niet niks en meer dan de moeite 
waard. Om in de horeca in deze moeilijke 
tijden een beetje te steunen, wordt er voor 
deze brunch aan huis een bijdrage van 
€ 11,00 per persoon gevraagd, te voldoen 
bij het bezorgen van de brunch (graag in 
gepast geld). De leden van de KBO Hooge 
Mierde hebben een afzonderlijk schrijven 
gehad om zich op te geven. Hooge Mierd-
se 55-plussers die géén lid zijn van de KBO 
kunnen natuurlijk ook meedoen. Die moe-

ten dan voor vrijdag 12 februari om 23.11 
uur een email sturen naar info@haoiboer-
kes.nl o.v.v. brunch, naam, adres en het 
aantal personen. 

De leukste carnavalsfoto 2021
Hoe vier jij als Haoiboer of Haoiboerin dit 
jaar carnaval en kun je dat vast (laten) leg-
gen op een leuke foto? Stuur die dan ui-
terlijk maandag 15 februari om 23.00 uur 
in via info@haoiboerkes.nl. Geef bij het on-
derwerp ‘fotowedstrijd’ aan en geef in het 
bericht je naam, adres, leeftijd en telefoon-
nummer. Je leeftijd hebben we nodig om-
dat we voor kinderen van de basisschool 
een aparte categorie hebben. Uit de in-
zendingen kiezen we de leukste foto’s en 
die verdienen een leuk prijsje. We hopen 
op deze manier een uniek foto-album van 
carnaval 2021 te krijgen. Doe je best. Dins-
dag 16 februari maken we de prijswinnaars 
bekend.

De Haoiboerkes wensen iedereen ondanks 
alle beperkingen een fi jne carnaval toe.

Carnaval 2021 in 
het Haoiboerenrijk

VERMAAK

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Mogelijkheden, tarieven en geluidsfragmenten?
www.luijtenduidelijk.nl •  0497 - 51 26 64

ST
UD

IO LUIJTEN
DUIDELIJK

• Audiomontage (bandparodie, carnavalswagen)
• Demo voor band of singer-songwriter
• Begeleidingsmuziek voor sketches
• Samen liedjes opnemen (kadotip!)

WIST 
   JE 
 DAT...?

... het op Jupiter diamanten regent? Amerikaanse 
wetenschappers maakten dat bekend in 2013. Ze onderzochten 
welke vormen koolstof onder verschillende omstandigheden 
aanneemt. Ze ontdekten dat op bepaalde diepten in de 

atmosfeer van Jupiter en Saturnus diamant de stabiele vorm 
van koolstof is, en dat lager in de atmosfeer de temperatuur 
zo hoog is dat de diamant smelt en het dus diamant regent. 

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT

Beste klanten,
Vanaf 10 februari gaan we open voor het afhalen 
van bestellingen!
Online blijft u op de hoogte van onze sale en de 
nieuwe voorjaarscollectie! In de etalage, op 
Facebook en Instagram laten wij u zoveel mogelijk
van onze collectie zien, en alles is ook terug te 
vinden op onze website. 
Heeft u iets leuks gezien? Neem dan contact met 
ons op en vervolgens kunt u het op het afgesproken
tijdstip afhalen. Wij zijn telefonisch bereikbaar 
op 0497-381433, via Whatsapp op 06-38886168 
of mail naar info@stappaerts-mode.nl.
Heeft u behoefte aan vernieuwing in huis? 
Wij komen graag langs voor advies aan huis, op 
het gebied van raamdecoratie, gordijnen, tapijt 
en PVC-vloeren.
Bedankt voor uw vertrouwen in ons,
Team Stappaerts mode en wonenOUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT
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Voor alles aan en rondom uw huis kunt u bij ons terecht. We geven deskundig 
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zorgen we voor vakkundige montage. Zo nemen we u alle zorg uit handen!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

OPZOEK NAAR OPZOEK NAAR 
HEEL VEEL HEEL VEEL 
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De kasten van Ali en Ad zijn 
voorzien van softclose systeem

Ad kun nu al zijn 
hobbyspullen 
netjes opbergen
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Ali is helemaal verzot op glas 
Daarom zijn alle kastdeuren 
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‘‘ Het appartement 
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‘‘ Het appartement 
was te mooi om te 
laten schieten en 
voor alles moet een 
oplossing zijn’’

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Brief van de gemeenteraad van gemeente Bladel
Beste inwoners van de gemeente Bladel,

Het nieuwe jaar is gestart. Als gekozen 
vertegenwoordiging van de inwoners willen we u een 
hart onder de riem steken. Maar niet voordat we als 
raadsleden hebben stilgestaan bij het feit dat we aan het 
begin van een nieuwe fase in de coronacrisis staan. De 
eerste Nederlanders zijn inmiddels gevaccineerd tegen 
het coronavirus. We kunnen alleen de maatregelen nog 
niet los laten. De meeste mensen zijn nog wel vatbaar 
voor het virus en veel mensen in de samenleving zijn nog 
besmettelijk. Pas als het overgrote deel van Nederland 
gevaccineerd is, kunnen we de basisregels loslaten. Tot 
die tijd verzoeken we jullie om, ook al is het soms zwaar, 
de maatregelen nauwkeurig na te leven. Een simpel iets 
als goed en veelvuldig handen wassen kan al zo’n 
verschil uitmaken! 

Als raadsleden proberen we ook het goede voorbeeld te 
geven; we werken thuis tenzij dit niet anders kan (u 
ook?), voeren vergaderingen van ons als gemeenteraad 
en commissies bijvoorbeeld digitaal. Dit is voor u en voor 
ons wennen en minder leuk, maar noodzakelijk om 
COVID te overwinnen. En dit doen we samen! 

Er komen ongetwijfeld weer gezellige Brabantse 
Bourgondische periodes aan. Er is een streep gezet door 
het carnaval vieren op traditionele manier. Onze 
waardering gaat uit naar de carnavalsverenigingen die 
nu druk bezig zijn met alternatieve programma’s om 
voor u iets leuks neer te zetten in deze tijd. 

Er is veel gesloten tijdens de lockdown: winkels, 
restaurants, cafés, musea. Jongeren, onze toekomst, 
valt dit zwaar. Kinderen hebben thuisonderwijs. Het 
vraagt veel van gezinnen… Logisch dat u baalt van alles 
wat niet kan. Toegegeven: deze periode doorkomen is 
voor iedereen een opgave, maar het is zeker niet 
onmogelijk. 
We willen graag aandacht vragen voor wat er nog wél 
kan in deze tijd en wat we kunnen doen om het wat 
draaglijker te maken. Niet zo gek als u zich in deze tijd 
eenzaam voelt of niet lekker in uw vel zit. Onthoud: u 
bent niet alleen. We zijn er voor elkaar en doen het 
samen! 

Leuke dingen die we wel kunnen inplannen lijken 
lichtpuntjes te worden, zodat er iets leuks is om naar uit 
te kijken. En er zijn nu zoveel mooie initiatieven te 
noemen waarbij iets voor een ander wordt gedaan. 
Zoals laatst een bakinitiatief van kleine kinderen die 
heerlijke muffins en taartjes brachten naar ouderen uit 
een verzorgingstehuis. Doet u iets goed voor een ander? 
Grote kans dat u zich daar ook beter door voelt. Dus 
vraag uw buren of u kunt helpen met boodschappen 
doen, de hond uitlaten of met thuisonderwijs van uw 
buurkinderen. Valentijnsdag staat voor de deur; bouw 
uw huis om naar een restaurant en bestel een keer eten 
om af te halen voor een romantisch diner voor twee. Zo 
steunt u ook de lokale ondernemers!

Bel vandaag iemand op die u al een tijdje niet gesproken 
hebt. Misschien een opa, oma, tante, oom of klas- of 
studiegenoot? U kunt u ook aanmelden bij Koetjes en 
Kalfjes. Hier wordt u gekoppeld aan een oudere die wel 
wat gezelligheid kan gebruiken. Leuk voor iemand 
anders én voor u! Of stuur iemand een 
(handgeschreven) kaart of een lief berichtje. Want het 

leukste van een lief bericht is het geven ervan. Heeft u 
veel vrije tijd? Maak dan ook het kaartje zelf. Ga lekker 
wandelen en haal een ‘coffee to go’ en voer een keer 
een langer gesprek over bijvoorbeeld de verzameling 
Pokémonkaarten, die vette serie op Netflix of dat spel 
wat jullie beiden spelen. Heeft u nog meer leuke 
initiatieven die onze inwoners kunnen opfleuren? Dan 
horen wij dat als raadsleden graag!

Er kan gelukkig nog zoveel, laten we ons daar op 
focussen om zo de tijd te overbruggen waarin hopelijk 
de vaccinaties op termijn sneller kunnen verlopen. We 
kunnen de eindstreep bijna zien. Laten we samen over 
de finishlijn lopen!

Met hartelijke groet,
mede namens de gemeenteraad van Bladel,  
Remco Bosma (burgemeester)

P.S. Vragen over het coronavirus? 
Kijk op www.rijksoverheid.nl/coronavirus of bel  
0800-1351.

 

Online informatiebijeenkomsten Regionale Energiestrategie (RES) voor de 
Kempengemeenten 
De doelstellingen vanuit het Klimaatakkoord zijn 
duidelijk: in 2050 is Nederland bijna geheel 
energieneutraal. Met de energietransitie doelen we 
daarom op een overgang van fossiele brandstoffen 
naar volledig groene energie. Een behoorlijke opgave 
dus! 

Maar wat betekent de energietransitie voor uw regio of 
uw eigen situatie? En wat staat er eigenlijk in zo’n 
regionale energiestrategie (RES 1.0)?  Ontdek het op 
onze sub-regionale online informatiebijeenkomsten van 
de Kempen.

Tijdens de bijeenkomsten wordt uitleg gegeven over de 
drie onderdelen van de RES: warmte, besparing en 
grootschalige duurzame opwek. Over dit laatste punt 
hebben de gemeenteraden van de Kempengemeenten 
ieder al een besluit genomen over waar en onder welke 
voorwaarden zonne- en windenergie opgewekt mag 
worden.

Het programma 
Op maandag 8 februari worden twee online 
bijeenkomsten georganiseerd via MS Teams op 
verschillende tijdstippen. Beide bijeenkomsten zijn 
hetzelfde. Zo kunt u deelnemen op een tijdstip dat 
u het beste uitkomt.  Na inschrijving krijgt u een 
bevestiging en later volgt de link. 
• Bijeenkomst 1: 16:00 – 17:00 uur
   o 16:00 – 16:30 – Presentatie concept RES 1.0
   o 16:30 – 17:00 – Vragenronde
• Bijeenkomst 2: 19:00 – 20:00 uur
   o 19:00 – 19:30 – Presentatie concept RES 1.0 
   o 19:30 – 20:00 –  Vragenronde 

Voor wie?
De online informatiebijeenkomsten zijn bedoeld voor 
inwoners, ondernemers en raadsleden. U krijgt de 
ruimte om laagdrempelig kennis op te doen en 
eventuele (verdiepende) vragen te stellen. 

Wilt u deze online informatiebijeenkomst bijwonen? 
Meld u aan voor de online bijeenkomst op de volgende 
pagina: https://nl.surveymonkey.com/r/W9Z8FG7.

Lukt het u niet om op de bovengenoemde datum of tijd 
aanwezig te zijn? Schrijf u dan alsnog in. U ontvangt 
een link waarmee u de presentatie kunt terugkijken. 

Graag tot ziens op 8 februari!
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Serie op KempenTV: 
Dementie, mogelijkheden 
bij een veranderende 
werkelijkheid
Regiegroep Dementievriendelijk Eersel presenteert, in 
samenwerking met KempenTV, een serie uitzendingen 
over dementie. In deze reeks komen diverse personen 
aan het woord zoals mensen met dementie, hun 
familie en naasten en professionals. Zij geven 
praktische informatie en vertellen over hoe u om kunt 
gaan met dementie. De diagnose geeft duidelijkheid 
over de oorzaak van eventuele problemen. Een 
diagnose betekent niet dat uw leven ineens stil moet 
staan. Het is wel belangrijk dat u samen zoekt naar 
de manier waarop u het beste met de veranderingen 
om kunt gaan en kijkt naar de mogelijkheden. Het 
motto van de afleveringen is dan ook: dementie, 
mogelijkheden bij een veranderende werkelijkheid.

Wanneer zijn de afleveringen?
De serie trapt af met een kort interview met leden van 
de regiegroep en Wethouder Beex van gemeente 
Eersel. De eerste uitzending is op woensdag 10 
februari en is te bekijken via het kanaal van 
KempenTV op de lokale zender en via een online 
stream op www.kempentv.nl. 
In de eerste aflevering wordt stilgestaan bij het 
onderwerp ‘veranderingen in gedrag, en dan?’. Deze 
aflevering sluit naadloos aan bij de volgende over het 
onderwerp ‘de diagnose’ en het verschil tussen 
dementie en vergeetachtigheid.

Wijziging openingstijden 
gemeentehuis 
Het gemeentehuis is op maandag 15 februari 2021 
geopend van 09.00 tot 12.00 uur.

Een bijzonder verhaal: 
een kaart voor Hugo de Jonge

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 19 januari 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Ontwerpraadsvoorstel ‘vaststellen nota 
waarderen, activeren en afschrijven van vaste 
active 2021’
Ingestemd.

Wijzigingsplan Latestraat, Netersel
Er wordt geen exploitatieplan vastgesteld. Het 

wijzigingsplan wordt ongewijzigd vastgesteld. De 
omgevingsvergunning wordt verleend.

Verordening schuldhulpverlening 2021
De raad wordt voorgesteld om de verordening vast te 
stellen.

Beleidsregels bijzondere bijstand 
Kempengemeenten 2021
De beleidsregels bijzondere bijstand 2021 Bladel 
worden vastgesteld met terugwerkende kracht per 1 

januari 2021. De beleidsregels bijzondere bijstand 
2019 worden ingetrokken met terugwerkende kracht 
per 1 januari 2021. 

Kunst in openbare ruimte
Ingestemd met de notitie met uitgangspunten voor het 
aankopen van kunst, het aanvaarden van schenkingen 
en het beheer en onderhoud van kunst in de openbare 
ruimte. 

Enkele weken geleden besloten we om een kaart te 
sturen naar Hugo de Jonge. In deze tijd is het namelijk 
belangrijk om elkaar te steunen. Hugo de Jonge heeft 
op dit moment geen makkelijke taak in zijn huidige 
functie als minister. We besloten daarom om ook hem 
een hart onder de riem te steken.

Enkel weken later kregen we, tot onze grote 
verrassing, een brief van hem terug. In zijn brief 
schrijft hij enkele persoonlijke en warme woorden, 
waar we het zeker mee eens zijn. Het is inderdaad nog 
even volhouden en doorbijten, maar zolang we aan 

elkaar denken en dit ook aan elkaar laten merken, 
komen we deze moeilijke tijd te boven.

Daarom willen we zeggen, dat we ook aan jullie 
denken.

Alexander en Mira

Heeft u ook een bijzonder verhaal met betrekking tot 
de coronacrisis en wilt u deze graag delen? Stuur uw 
verhaal dan naar voorlichting@bladel.nl.

Definitief ontwerp voor De Groene Long gereed
Van 13 tot en met 26 januari kon iedereen reageren op 
het conceptontwerp voor de inrichting van De Groene 
Long. Het ging hierbij zowel over de realisatie van fase 1 
van het dorpspark als over de visie op de ontwikkeling 
van het hele gebied in de komende jaren. 

De reacties zijn inmiddels verwerkt. De anonieme 
reacties en onze beantwoording hierop kunt u inzien via 
www.groenelongbladel.nl. Degenen die 
contactgegevens hebben achtergelaten, hebben een 
terugkoppeling ontvangen. 

Inmiddels is het definitieve ontwerp gereed en 
opgeleverd. U kunt dit vanaf eind februari inzien via 
www.bladel.nl/gemeenteraad. Op 25 maart besluit de 
gemeenteraad over dit voorstel. Bij een positief besluit 
zal de proeftuin van Zelfoogsttuinderij Het Groene Goud 
al in 2021 opstarten en wordt het dorpspark vanaf eind 
2021 gerealiseerd. 

U kunt meer informatie vinden over dit project via 
www.groenelongbladel.nl. 
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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

kwfthuismarathon.nl

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

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

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

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•     Beukenbos 8 - 42, wijzigen van de bestemming 

Maatschappelijk in de bestemming Wonen;
•     Bleijenhoek 14, plaatsen van een dakkapel aan 

beide zijgevels van de woning;
•     Helleneind 16A, uitbreiden en verbouwen van een 

woning;
•     Beemdstraat ong., plaatsen van een tijdelijke 

schaftwagen.

Casteren
•     Hemelrijken en Kerkstraat, kappen van 13 bomen.

Hapert
•     Ganzestraat 10, uitbreiden van de woning door 

middel van een dakopbouw.

Hoogeloon
•     Hoofdstraat 25C, bouwen van een woning.

Omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit verleend
Bladel
•     Troprijt 7, verbouwen van een woonboerderij tot 

bedrijfswoning met bijbehorende zorgfunctie, 
datum besluit: 25-01-2021.

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•     Bleijenhoek 49, kappen van een boom, datum 

besluit: 22-01-2021;
•     Den Dries 3, tijdelijk plaatsen van woonunits en een 

zeecontainer voor de periode van één jaar, datum 
besluit: 20-01-2021;

•     Felix Timmermanslaan 18, verplaatsen van een 
bestaande inrit, datum besluit: 26-01-2021;

•     Schoutstraat 8, uitbreiden van een inrit, 
datum besluit: 26-01-2021;

•     Sniederslaan 132, wijzigen van de voorgevel van 
een woning, datum besluit: 25-01-2021;

•     Sportparkstraat 16, kappen van een boom, 
datum besluit: 20-01-2021;

•     Zwartakkers 34, uitbreiden van een bijgebouw, 
datum besluit: 22-01-2021.

Casteren
•     De Vurste Putten 18 en 20, bouwen van twee 

woningen en twee bergingen, datum besluit: 
20-01-2021;

•     Wagenbroeken 15, bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit, datum besluit: 
25-01-2021;

•     Hemelrijken en Kerkstraat, kappen van 13 bomen, 
datum besluit: 22-01-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Bladel
•     Den Dries 3, verbouwen en uitbreiden van een 

woning, datum besluit: 20-01-2021.

Hapert
•     De Wijer 17, 17A, 17B, 17,C, 17D en 17E, bouwen 

van 6 woningen, datum besluit: 26-01-2021.

Ontwerp Bestemmingsplan 
“Breestraat 3, Hoogeloon” en 
ontheffing Wet geluidshinder

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
“Breestraat 3, Hoogeloon” ter inzage ligt. 

Tevens maken burgemeester en wethouders van de 
gemeente Bladel bekend dat zij een ontwerpbesluit 
hebben genomen voor ontheffing hogere grenswaarde 
Wet geluidhinder van Breestraat 3 te Hoogeloon.

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het 
splitsen van een woonboerderij in twee wooneenheden 
en een wijziging van de bestemming “Wonen” en 
“Agrarisch” naar de bestemming “Wonen” met de 
functieaanduiding ‘specifieke vorm van maatschappelijk 
- kinderopvang’. Het plan bestaat uit een toelichting, 
planregels en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 4 februari 2021 tot en met 17 maart 
2021 ter inzage in het gemeentehuis. U kunt de 
stukken ook inzien via internet: www.bladel.nl/
bestemmingsplannen of www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

Hoewel we zo vol goede moed aan het nieuwe jaar zijn 
begonnen, moeten we eerst nog door een nog zwaar-
dere periode, alvorens het gehoopte licht in beeld 
komt. De lockdown werd recentelijk nog strenger. Nog 
maar 1 iemand thuis ontvangen, ’s avonds en ‘s nachts 
binnen blijven en de helft minder genodigden bij uit-
vaarten. Men hoopt hiermee het virus een fl inke dreun 
te verkopen, zodat we straks weer langzaamaan ons 
normale leven kunnen oppakken.

Maximaal 50
Daarom dus nu maximaal 50 genodigden bij een uitvaart, 
in ieder geval tot 9 februari. 50 genodigden. Dat bete-
kent voor veel nabestaanden een keuze maken binnen de 
familie en vrienden. Gelukkig kunnen we nog altijd een 

professionele streaming aanbieden van de uitvaartdienst, waardoor meer mensen de 
uitvaart kunnen volgen. Live, op uitnodiging of vrij toegankelijk, afhankelijk van de wens 
van de overledene en/of nabestaanden. Hoewel het niet zo is als er zelf bij zijn, zijn we 
toch erg blij dat we dit kunnen aanbieden om zo meer mensen de mogelijkheid kunnen 
geven de toespraken, overpeinzingen en muziek te horen.

Het gemis
Naast het missen van vrienden en familie in de beperkt toegankelijke ceremonie blijft ook 
het gemis aan menselijk contact voortduren voor de nabestaanden. Geen arm om je heen, 
niemand in je nabijheid behalve je eigen thuiswonende gezin. Ook niet na het afscheid van 
een overleden dierbare. Dat is hard en dat went nooit. Ook niet voor ons om dat aan te 
zien, als uitvaartverzorger. Terwijl we al bijna een jaar te maken hebben met corona en de 
gevolgen, blijft het elke keer weer verdrietig voor alle nabestaanden, omdat we soms niet 
het gewenste afscheid kunnen geven binnen alle restricties van nu.

Licht!
Wij hopen met heel ons hart dat er nu snel licht aan het einde van de tunnel komt. Een 
einde aan deze sombere, lange en donkere winter. Een einde aan de avondklok. De dagen 
worden langzaamaan weer wat langer, elke dag worden er meer mensen gevaccineerd. 
Nog even en we kunnen wellicht weer met wat meer mensen samenkomen. Buiten en 
later ook binnen. Met die gevaccineerde arm om ons heen. Wij kunnen niet wachten.

Weer aanpassingen 
in de uitvaartzorg!

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

Bel 088 – 52 52 000 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Gindrapassage 15, Bladel
(0497) 386 280

Gelach, een gesprek of het feestje bij uw buren; alleen met een goed gehoor geniet u 
van deze mooie momenten. Gehoorverlies is een verlies van kwaliteit van leven, voor 
uzelf én de mensen om u heen. Dat vraagt om alle aandacht en deskundigheid.
Zet de eerste stap naar een beter gehoor en maak nu een afspraak voor een hoortest.

Vraag naar de voorwaarden en ontdek waarom onze kwaliteit u niet meer hoeft te 
kosten dan € 99,- per toestel plus eventueel uw eigen risico.

Welk geluid wilt u niet verliezen?

Elk geluid is 
onbetaalbaar

Ieder toestel
€ 99,-

KEMPEN - ‘Saar aan Huis’ is een nieuw 
concept voor begeleiding en ondersteu-
ning van mensen die hulp nodig hebben 
om zelfstandig thuis te kunnen blijven 
wonen. ‘Saar aan Huis’ de Kempen 
wordt geleid door Vincent Bakx en Karin 
Bouwdewijns. 

Vincent Bakx: “De zorg is heel erg in vakjes 
geregeld. Zeker na alle bezuinigingen is er 
voor de professionele zorgverleners weinig 
ruimte om nog iets extra’s te doen. Als je 
eenzaam bent of dementie hebt, dan is er 
in Nederland eigenlijk niets om je te onder-
steunen zodat je in een dagelijks ritme blijft, 
behalve dan dat je een beroep moet doen 
op familie of de buren. Sommige mensen 
lukt het niet om de burenzorg of de mantel-
zorg goed te organiseren.” 

Karin Bouwdewijns: “Als familielid sta je 
soms ook te dicht bij de persoon die hulp 
nodig heeft. Een dochter van een oudere 
dame vertelde dat zij haar moeder onder-
steunt maar dat het haar te zwaar werd. 

Zij voelde zich gecommandeerd door haar 
moeder en het gevolg was dat er een ver-
wijdering optrad tussen moeder en dochter. 
Dat vond ze jammer, want ze wilde graag 
goed voor haar moeder zorgen. Dankzij een 
‘Saar’ had die dochter eindelijk weer tijd om 
leuke dingen met haar moeder te doen.” De 
meeste medewerkers van ‘Saar aan Huis’ 
zijn wat ouder. “Het gaat ons niet om de di-
ploma’s maar met name om levenservaring. 
Werken als ‘Saar’ is geen baantje, je moet 
inlevingsvermogen hebben.”  

Saar aan Huis zal altijd eerst met cliënt en/
of familie overleggen wat, wanneer en wel-
ke ondersteuning nodig is. “We zoeken dan 
uit welke ‘Saar’ het beste zou passen in de 
specifi eke situatie van de cliënt, waarna de 
‘Saar’ en de cliënt met elkaar gaan kennis-
maken. Als de kennismaking van beiden 
kanten goed bevalt zal de ondersteuning 
gaan starten.” Meer informatie: 

www.saaraanhuis.nl 
of tel. 0497-225144

‘Saar aan Huis’ biedt hulp bij zelfstandig thuis wonen

Op zoek naar een logo, huisstijl of website?
Kleur M denkt graag met u mee.

Ontwerpbureau Kleur M
Marije Fransen-Dona

Kerkstraat 25,  5527 EE Hapert

06 22 10 68 44
marije@kleurm.nl
www.kleurm.nl
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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 5

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#5

2 9 3 1 8
8 7 5 8 2

1 6 8 7 9
9 7 4 6 1 7

6 3 5 3 6
1 9 2 5 8 9

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

1 9 2
6 5 8

8 6 9
3 7 9

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

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

6 3 3 5 1
3 4 1 6 3

7 7 8 6 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
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 5

If I don't see you in the future, I'll see you in the pasture.

1 5 8 3
6 2

7 3
4 2 7 1

7 1 3 8
8 6

2 8
9 4 7 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
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 5

"The purpose of art is w
ashing the dust of daily life off our souls."
-- Pablo Picasso

6 1 4
2 4 5 9 8

1 7 3
2 8 9

5 6 7 2
3 8 5

7 3 9
9 3 8 6 1

5 4 6

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

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

AALST
AANWAS
AMICE
BLAUW
BLITS

CORVEE
DATUM

EENHEID
EXORBITANT

FOELIE
GRILL

GYMZAAL
HONGER
HOORN

IDEALIST
KIEUWEN

KNEEP
KORTAANGEBONDEN

KRIEK
LAMZAK
LEUZE

NAZAAT
NOTIE
PANGA
PAPPOT
PAROOL
PECUNIA
PEUREN

PRESSEPAPIER
PRIMEUR

REGIE
REPUBLIEK

SALOMONSOORDEEL
SERRE
SNOEK

TENEINDE
TUINMAN
VALUTA
VIRIEL

WAAIEN
WANTS

WINSTBEPALING

 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

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

De winnaar van vorige week is: 

Ine Kox uit Hapert

met de oplossing: ‘Over het paard getild’

Ine 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: Boerderij - Oplossing: OVER HET PAARD GETILD - Antwoorden: A: Kringlooplandbouw   B: Koeienvlaai  C: Haantje de voorste  

D: Boerenbruin   E: Slachtoffers F: Spiegelei  G: Stro  H: Stokpaardje   I: Ooievaars  J: Paardenkus   K: Een boer laten  L: Paardenvijgen  M: Erfgoed   

N: Boerenlul   O: Mestkever   P: Boerin   Q: Knollentuin  R: Paardenmiddel 

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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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

Schoonmakers (M/V)

MS Schippers gaat verhuizen naar het Kempisch bedrijvenpark in  
Hapert. Om ervoor te zorgen dat ons spiksplinternieuwe pand er spik-
splinternieuw uit blijft zien, zijn we op zoek naar:

Ben jij...

 Een vroege vogel (werktijden 06:00 – 11:30)?

  Op zoek naar een parttime functie (+/- 28 uur p/w) als schoonmaker?

  Iemand met een passie voor poetsen?

  Een zelfstarter die van aanpakken weet?

  Graag aan het werk in een klein team (4 collega’s in de poetsploeg)?

Dan zijn wij op zoek naar jou!

Neem contact met ons op via recruitment@schippers.eu of tel. 0497 551636
Bekijk de volledige vacature op www.werkenbijmsschippers.nl

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

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

Met carnaval di-
gitaal een balletje 
trappen? Dat kan! 
Speciaal voor de 
jeugd is er in de 

carnavalsvakantie een gratis online 
FIFA-toernooi. Het toernooi wordt ge-
speeld op de Playstation en de XBOX. 

De finales worden via een livestream uit-
gezonden zodat de deelnemers ook echt 

kunnen schitteren voor een groot publiek 
en worden door ESL Gaming voorzien 
van professioneel commentaar. Voor de 
winnaars zijn er prijzen te winnen in de 
vorm van cadeaubonnen. Er zijn ook prij-
zen voor de leukst verklede deelnemer of 
de deelnemer met de meest originele yell. 
Wil je meedoen aan het toernooi, volgt het 
nieuws dan via onze socials en 

www.reuseldemierden.nl/nieuws

Online voetbaltoernooi in de carnavalsvakantie

Misschien was het u al opgevallen; onze 
website heeft een nieuw modern jasje! 
Informatie is nu gemakkelijker vind-
baar, toegankelijker en de vormgeving 
is overzichtelijker. Voortaan vindt u ook 
het laatste nieuws op onze homepagina. 
Neem vooral een kijkje op het vernieuw-
de www.reuseldemierden.nl! 

Meldingenplatform Reppido
Is er in uw buurt iets kapot? Ligt er een 
stoeptegel los? Zit er een gat in de weg? Is 
de riolering verstopt of ziet u een afvaldum-
ping? Dit soort meldingen over de openba-
re ruimte doet u nu via een nieuw meldin-
genplatform: Reppido. U vindt Reppido via 
www.reuseldemierden.nl/ietsmelden onder 

‘Openbare ruimte’. Via Reppido kunt u 24 
uur per dag u gemakkelijk en snel een mel-
ding doen. U kiest het onderwerp, de locatie 
en u kunt eventueel een foto bijvoegen. Op 
de kaart ziet u of de melding al door iemand 
anders is gedaan. En als u uw contactgege-
vens doorgeeft, houden we u op de hoog-
te van de afhandeling. Let op: ziet u buiten 
kantooruren iets dat onmiddellijk opgelost 
moet worden en/of gevaar oplevert? Bel 
dan het calamiteitennummer 06-53333972.

Nieuwe website en meldingenplatform live!

LOKAAL



205 februari 2021

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

Onderzoek/massagetafel. Tel. 06-34412325.

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

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

Allround, fulltime 
medewerker gezocht
Laanboomkwekerij John de Lepper in Hulsel. 
Tel. 013-5091533 / info@johndelepper.nl

± 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.

Klussen gezocht voor 65+’er
O.a. kleine verbouwing, b.v. vaste trap naar 
zolder, badkamer, elektra, plafonds. Ophangen 
van bewakingcamera’s en aanleggen van een 
tuin met verlichting. Tel. 06-53623995.

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

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

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.

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

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.

Kantkloskussen, klosjes en garen, € 15,00. 
Tel. 0497-682314.

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

Winterbanden op aluminium velg voor Toureg 
of Audi, 5 gaats, steek 75 mm, Vredestein 
275/40-R20 -106 V. € 300,-. Tel. 06-54363873.

Originele cartridge voor Brother printer, nr. 
LC1100BK, LC1100Y en LC1100M. € 7,50 per 
stuk. Tel. 06-29221228.

Baby/kinderbed, nieuw in doos, Koelstra, met 
matrasje en dekbed. € 50,-. Tel. 06-83263789.

Kroon motorolie 15W40 SG/SE 2.75 ltr, 5W30 
synthetic 4,5 ltr, 5W 40 synteetic 2,5 ltr en 
10W40. Alles voor € 10,00. Tel. 013-5091449.

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.

50 cassettebandjes jaren ‘70-’80-’90, o.a. 
Helen Reddy, Esmeralda, Bony M, Perry 
Como, Dinah Washington. € 25,-. Tel. 383555.

1-jarige gesnoeide wilgentenen. Tel. 06-54656113.

Bureaustoel, verstelbaar, donkerblauwe 
bekleding, i.g.st. € 45,-. Tel. 383555.

Koga Miyata racefiets, i.z.g.st. Prijs n.o.t.k.
Tel. 06-23583369.

Blankhouten kinderstoel, in hoogte verstelbaar 
en opvouwbaar. Campingbedje met lakens 
en matras, samen € 50,- of los € 25,-. Foto’s 
beschikbaar. Tel. 06-46469297.

Stoelverhoger, kleur grijs/zwart, € 15,00.
Tel. 06-13277895.

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

Handmixer, antiek, zeldzaam, HJF record ijzer, 
met glazen kom (halve liter), hoog 27 cm. 
Vraagprijs € 22,-. Tel. 0497-643599.

RVS zitbeugel (sprengel) voor o.a. roofvogel, 
B 30 cm en vervoerskist, H 37 x B 27 x D 39 
cm. Vraagprijs € 36,-. Tel. 0497-643599.

2 houten munitiekisten, 60x35x18 cm, totale 
breedte 75 cm. Tel. 06-44102821.

2 Irakaflex verlengkabels, 2.5 mm, 3 contra-
stekkers, 25 en 10 mtr. Tel. 06-20999138.

4 winterbanden Continentale, contiwintercotact 
TS 850, 185/65 R15T, steek 4x100, naaf 6 
diameter, 8 mm profiel, op stalen velg. € 160,-. 
Tel. 06-30749725.

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

Te huur ruimte voor 
inboedelopslag
Tel. 06-30494304.

TE HUUR: Paardenstal met weiland in Bladel. 
Tel. 0497-384029.

TE HUUR: Stallingsruimte voor voertuig/
caravan. Tel. 06-22127508.

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

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

GRATIS AF TE HALEN: Poef, ovaal, beige 
stof. L 98 cm, i.g.st. Tel. 0497-383235.

GRATIS AF TE HALEN: 23-delige Grote 
Spectrum Encyclopedie (1 deel ontbreekt). 
Tel. 0497-643086.

GRATIS AF TE HALEN: Volle tas gespaarde 
flesdoppen voor goed doel en knikkerzak 
met bliklipjes, verschillende kleuren, voor het 
maken van tasjes enz. Tel. 0497-386294.

GRATIS AF TE HALEN: Konijnenmest.
Tel. 06-23008967.

GRATIS AF TE HALEN: ± 100 Engelstalige 
boeken, Pinguïns. App of SMS naar 
06-21241370. 

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: 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.

GEVRAAGD: Boekje ‘Casteren zoals het 
vroeger was’, kwam rond 1977 uit in, toen nog, 
de gemeente Hoogeloon. 
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

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
VOUWGORDIJNEN

 
Warm en sfeervol                                   

Gratis gemeten 
en geplaatst

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

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 28 februari 2021

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

Dementie, mogelijkheden 

bij een veranderende werkelijkheid.

Verandering van gedrag … en dan?

Uitzending: woensdag 10 februari

bij een veranderende werkelijkheid.

Mie Moors aan de wandel
Wie naar het standbeeld van Mie Moors aan de Markt in Bladel wil gaan kijken, 
kan verbaasd opkijken omdat ze niet meer op haar vertrouwde plekje staat. 
Vanwege de naderende sloop van het bestaande pand en nieuwbouw precies 
naast de plek waar ze stond, heeft het standbeeld een nieuwe locatie gekregen. 

Het gaat echter maar om enkele meters dat het beeld verschoven is richting de 
Markt. Mie beschouwt het leven en de drukte vanaf nu van een andere positie maar 
is even prominent aanwezig als altijd.

Foto: Ad Biemans
Door Piet Gijsbers

Vier wielervereni-
gingen in het dis-
trict Zuid-Oost 
hebben de han-
den in één ge-
slagen en geza-

menlijk een wielerploeg opgericht voor 
beloften en elite renners onder de naam 
BHST Cycling Team. 

Op initiatief van RTC trainer Twan van Ge-
stel zijn in het najaar van 2020 diverse ver-
enigingen uit district Zuid-Oost om de tafel 
gaan zitten met betrekking tot de toekomst 
van tweedejaars junioren en de belofte ren-
ners die lid zijn van de diverse verenigingen 
in het district. Het hedendaagse wielrennen 
laat zien dat het ledenaantal in de categorie 
belofte en elite renners afneemt. Hierdoor 
zijn diverse verenigingen niet in staat om 
met volledig team deel te nemen aan diver-
se klassiekers en etappewedstrijden gedu-
rende het seizoen. Belofte renners gingen 
hierdoor hun heil vaak ergens anders zoe-
ken wat de wielersport in de eigen regio 
niet ten goede kwam.

Om de belofte en elite renners van de ver-
enigingen toch een mooi programma te 
bieden en er voor te zorgen dat ze behou-
den blijven voor hun eigen vereniging, zijn 
uiteindelijk vier verenigingen uit het district 
een samenwerkingsverband aan gegaan. 
Een samenwerkingsverband zoals men 
dat ook al in diverse andere districten ziet.

TWC Het Snelle Wiel (Bladel), R&TC Bui-
tenlust (Helmond), Wielervereniging Schijn-
del (Schijndel) en TWC Pijnenburg (Tilburg) 
nemen via een stichting in 2021 met het 
BHST Cycling Team deel aan de clubcom-
petitie en diverse andere klassiekers en 
etappewedstrijden. 

Deze vier gerenommeerde verenigingen, 
die het opleiden van wielrenners vanaf de 
jeugd tot doel stellen, hebben hun oplei-
dingstraject nu uitgebreid tot en met de 
elite categorie. De ploeg met de teamle-
den zal op een later tijdstip worden voor 
gesteld aan het publiek indien de corona-
maatregelen het toe laten.

Stichting BHST Cycling

Nieuw wielerteam voor belofte en 
elite renners in Zuid-Oost Brabant
Samenwerkingsverband tussen TWC Het Snelle Wiel, 
R&TC Buitenlust, Wielervereniging Schijndel en TWC Pijnenburg

www.pc55.nl 

goed om 
te weten
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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
Carnaval zou dit jaar op 14 februari samen-
vallen met Valentijnsdag. Een dubbele kans 
om iemand te versieren zomaar verdwe-
nen... Weg! Foetsie! Het zal wel zijn digitale 
beloop krijgen, maar dat is als ademen door 
een rietje. Eigenlijk zitten we al een jaar in 
een soort vastentijd. Heeft het ons gelou-
terd? Ja en nee. Ik hoorde iemand laatst 
zeggen: ‘Mensen zijn vriendelijker gewor-
den.’ Dat herken ik. We komen elkaar meer 
tegemoet omdat het toch al zo zwaar is. 
Maar ook de rellen zijn een reactie. Ik hoor-
de een jongen op tv zeggen: ‘Of we nou 
thuis opgesloten zitten of in de gevangenis, 
dat maakt toch niets uit.’ Puur vanuit het 
‘ik’ geredeneerd, zonder consideratie met 
anderen. Wie zo redeneert, loopt vast. Wie 
een levensdoel heeft buiten zijn eigen kleine 
wereldje, die blijft in beweging. Een gelovig 
mens blijft per defi nitie in beweging omdat 
hij gewend is zijn ‘ik’ te overstijgen. Niet té 
ver, want dan ga je zweven. Maar wel op 
tijd ‘neen’ zeggen tegen innerlijke ontevre-
denheid, in het besef dat God ook wel wat 
dankbaarheid verdient. Wat gaan we doen  
in de Vastentijd? Ik houd het dit jaar voor 
mezelf simpel: geen soep of salade bij het 
middageten, mij verdiepen in de visie van 
een fi losoof op het doel van liturgie en elke 
avond rond 21.00 uur iemand bellen om wat 
aandacht te geven. In de parochie doen we 
nog meer dingen, maar die hoort u nog. 
Hopelijk tot ziens op Aswoensdag.

Pastoor Schilder

Zaterdag 6 februari
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
19.00 uur: Netersel, Kerk H.H. Antonius 
                 en Brigida, Eucharistieviering

5e Zondag door het Jaar
Zondag 7 februari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Maandag 8 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 9 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 10 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bijbeluurtje

Donderdag 11 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vrijdag 12 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed 
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Zaterdag 13 februari
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

6e Zondag door het Jaar
Zondag 14 februari
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 13 en 14 februari)
Bladel zaterdag
- Nol Maandonks
Bladel zondag
- Piet Schenning

Casteren:
- Voor het welzijn van de parochie

Hapert:
- Catharina Bierens (f)
- Familie Sterke-van Wetten

Hoogeloon:
- Pastoor A. Bertens en overleden familie (f)

Netersel:
- Voor het welzijn van de parochie

Overleden
Bladel: Nelly Hermans-Sterke, 95 jaar
Bladel: Betsy Maandonks-van Hooff , 96 jaar
Hapert: Wil Jansen-Leeuwerik, 90 jaar

Mededeling:
-  U kunt de komende tijd uw oude palmtak-

jes inleveren in een mand achterin de kerk. 
Die verbranden we voor Aswoensdag.

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

5e Zondag door het Jaar
Zaterdag 6 februari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Leida Stappaerts-Derksen
- Johannes van Limpt en Marian van 
  Limpt-van de Zanden en zoon Jan
- Peer Roijmans en 
  Cato Roijmans-Philipsen en 
  dochter Jeanne Timmermans-Roijmans
- Peer Kerkhofs en 
  Dora Kerkhofs-van Gompel
- Gust Roest, Miet Roest-van Limpt 
  en kleinzoon Adri Kerkhofs

Zondag 7 februari
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Overleden familie 
  Goudsmits-van den Borne
- Frans Roest en Hanna Roes-Maas 
  (vw. jaargetijde)
- Overleden ouders Bert Hendrikx 
  en Kéke Hendrikx-Vingerhoets
- Aad Martens
- Jan Jansen
- Hennie Maas, overleden familie Maas 
  en overleden familie Jansen

Maandag 8 februari
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 9 februari
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Maria Gevers-Lemmens

Woensdag 10 februari
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 11 februari
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding
Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 12 februari
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

6e Zondag door het Jaar
Zaterdag 13 februari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 14 februari
09.30 uur: Eucharistieviering
- Janus Jansen
- Adrianus van Gorp, 
  Anneke van Gorp-van Poppel 
  en overleden kinderen 
  en schoondochters 
- Jo Lavrijsen-van Dommelen
- Dré van Helvoirt en 
  Ria van Helvoirt-Robben

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
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wees sociaal koop lokaal

BLOEMENJuwelier BOEKEN

BLOEMEN Juwelier

SCHOENEN Juwelier

SCHOENEN

SCHOENEN

Lekkere én 
gezonde 

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Het is stil en leeg zonder jou...

Onze lieve en zorgzame moeder, schoonmoeder
en oma is vorige week overleden

Elisabeth Maandonks-Van Hooff
beter bekend als Betsy van De Kuil

Uw blijk van medeleven tijdens haar leven, haar
verblijf in Huize Kempenland en na haar

overlijden hebben wij zeer gewaardeerd.

Ronald en Ghita, Monique en Hans,
Chantal en Ruud,

kleinkinderen en achterkleinkinderen

Correspondentieadres:
Dijkstraat 5, 5721 AM Asten

7 maart 1924  -  24 januari 2021

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

INFORMATIEF
AGENDA 

‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

8 FEBRUARI

T/M

VRIJDAG 

12 FEBRUARI

DANKBETUIGING

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

mijn man, ons pap en opa

Cees Huijbregts 

Ton Huijbregts-Vriens
Kinderen en kleinkinderen

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

Het coronavi-
rus houdt ons 
al bijna tien 
maanden in de 
greep. We reali-
seren ons maar 
al te goed dat 
de coronacrisis 

voor veel inwoners een zeer moeilijke 
periode is. Iedereen heeft een eigen ver-
haal. Verhalen van verdriet, teleurstel-
ling en onzekerheid, maar gelukkig ook 
prachtige verhalen over de vele mooie 
initiatieven die in deze tijd zijn ontstaan. 
Juist in deze donkere dagen is wat extra 
aandacht voor elkaar, onze omgeving en 
voor de mensen die alleen zijn zo waar-
devol.

Doe mee met de lokale campagne ‘Aan-
dacht voor elkaar’ van gemeente Eersel en 
steunpunt vrijwilligerswerk Eerselvoorel-
kaar. Eén van de onderdelen van deze cam-
pagne is het delen van verhalen, ervaringen 
en initiatieven over deze coronaperiode. Dit 
kan jou en anderen weer vooruit helpen, 
inspireren of steun bieden. Alle verhalen 
die we tot nu toe hebben verzameld vind 
je op www.eerselvoorelkaar.nl/jullie-verha-
len-en-ervaringen. Laat je inspireren!

Wil jij als inwoner, organisatie of onderne-
mer je verhaal, ervaring of initiatief delen? 
Hoe het werkt en hoe je jouw verhaal met 
ons kunt delen, kun je lezen op

www.eerselvoorelkaar.nl

Campagne 
‘Aandacht voor elkaar’
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“DÉ FORD-SPECIALIST VAN DE KEMPEN”

DÉ FORD-SPECIALIST

VAN DE KEMPEN

Wilhelminalaan 3 - Vessem  |  WWW.PVANDEVEN.NL 

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem 
Tel. 0497-591766

 Hoofdstraat 5 - Hoogeloon -  tel. 0497 - 382319 / 681394
 www.autocarejanvanrooy.nl

CITROEN C1, 5 DRS, AIRCO ZWART 2010 5450,00
DAIHATSU TERIOS 1.5 RWD, AIRCO ZWART 2008 7250,00
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2650,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI COLT 1.3I ROOD 2004 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 2010 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!

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!

Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736


