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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - De komende 
weken wordt het smullen 
voor toneelliefhebbers. 
Na de carnaval zendt 
KempenTV elke vrijdag 
een productie van toneel-
vereniging De Eenakter 
uit. De keuze uit de meest 

succesvolle stukken is groot en de ko-
mende weken komen ze allemaal voor-
bij. De Hapertse toneelvereniging zou 
eigenlijk dit jaar het 40-jarig jubileum  
hebben gevierd. Voorzitter Marianne 
Castelijns schenkt de koffie in voor een 
gesprek over de club.

Lachen
In 1981 werd de toneelvereniging opge-
richt en in 1982 stond de eerste produc-
tie op de planken:  ‘Hoogheid, uw kameel 
staat voor’. “Meteen vanaf het begin was 
de toneelvereniging een succes”, weet  
Marianne uit de overlevering, want zelf was 
ze nog geen lid toen. “Het publiek wist – en 
weet – ons goed te vinden en de meeste 
stukken vielen goed in de smaak. De eerste 
jaren brachten we bijna uitsluitend kluch-
ten en blijspelen en eigenlijk is het ook wel 
de visie van de toneelvereniging dat het 
publiek vermaakt moet worden. Als je een 
avondje uit gaat, wil je lachen. Daar staan 
we nog steeds voor, al schuwen we een 
serieuzer stuk ook niet. Zo hadden we een 

ongelooflijk succes met ‘Het leven in drie 
dagdelen’, een stuk over dementie waar-
mee we op tournee zijn geweest door het 
hele land.”

Anekdotes 
Marianne heeft een lijst geprint waarop een 
overzicht is te zien met alle stukken die ooit 
gespeeld zijn. De lijst lijkt eindeloos. “En 
aan elk stuk kleeft een herinnering, vaak 
een mooie”, gaat ze verder. “Ik herinner 
me mijn eigen debuut nog; het stuk heette 
‘Nee schat, nu niet’ en ik speelde een man-
nequin. Ik had één regel tekst, aan het eind 
van het stuk en wat denk je? 
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Vanaf 19 februari elke
vrijdag een productie
van De Eenakter op
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Marianne: “Elke voorstelling heeft zo een eigen verhaal en de leden waren ook zeker niet bang om onderling grapjes uit te halen. Stond 
er iemand met een kistje in zijn hand waar een ‘schat’ in zou moeten liggen. Had één van de spelers er stiekem een foto van een blote 
dame ingeplakt. Nou, zie dan je gezicht maar eens in de plooi te houden. Tijdens de laatste voorstelling zat er ook zelden appelsap in 
de flessen, als er whisky gedronken moest worden. Er was altijd wel een lolbroek die het verwisseld had voor echte drank.”
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KEMPEN - Pro-
g r a m m e r e n , 
elektronica, de 
werking van 
tandwielen en 
magnetisme, al-
lemaal dingen 
die in de Kempi-
sche maakindus-

trie aan de orde van de dag zijn. Met de 
nieuwe leskisten van KempenTech bren-
gen Kempische bedrijven zulke thema’s 
voortaan ook in de schoolklassen. En 
het leukste? Ze hebben er de hulp van 
leerlingen, docenten, werknemers uit de 
bedrijven en de gemeenten voor inge-
roepen! Samen vormen zij KempenTech, 
de grootste werkplaats van Brainport. 
De eerste leskisten zijn nu te leen, een 
mooie opsteker voor het onderwijs in de 
lastige coronatijd. 

Bedenker van het project is het Kempisch 
Ondernemers Platform (KOP). Dat tim-
mert al tien jaar aan de weg om techniek 
in school te brengen. Met name met tech-
niekcoaches, die op verzoek meehelpen 
tijdens lessen op school. En natuurlijk met 
het jaarlijkse event KempenTech, waarop 
bedrijven hun deuren openden en lieten 
zien wat ze in huis hebben. Die insteek is nu 
vertaald naar een ‘365 dagen per jaar’-pro-
gramma, waarin bedrijfsleven, onderwijs 
en gemeenten samen investeren. Zowel 
fi nancieel, als met kennis en mankracht. 

“Techniek biedt zoveel kansen voor jeugd 
en jongeren, alleen is het beeld van werken 
in een technisch bedrijf nog niet altijd even 
realistisch. Dwars door de coronapande-
mie heen zijn we erin geslaagd samen met 
bedrijfsleven, onderwijs en overheid op te 
trekken om de maakindustrie dichterbij 
Kempische jeugd te brengen. De energie 
die is vrijgekomen is enorm, en dat gaan 
jeugd en jongeren in zowel het basis- als 
voortgezet onderwijs merken”, vertelt pro-

grammamanager Onderwijs Fleur Besters 
van het KOP. 

Nieuwe partners
Een van de partners van het project is ASML. 
Het bedrijf is gecharmeerd van de aanpak 
om bedrijfsleven en instellingen samen op 
te laten trekken. “Dat is het mooie van dit 
initiatief: gezamenlijk kinderen kennis laten 
maken met techniek en de onderzoekende 
houding die daarvoor nodig is!” Ook Ra-
bobank De Kempen investeert mee: “Voor 
onze klanten in de maakindustrie is het van 
groot belang om voldoende technisch ge-
schoold personeel op te leiden en talent 
voor de Kempen te behouden. Door bij de 
jeugd te beginnen stimuleer je hun interesse 
en passie. Steun aan KempenTech is steun 
aan ondernemers én aan het onderwijs.”

Binnen het vmbo-onderwijs draait het pro-
gramma Sterk Techniekonderwijs. Kem-
penTech heeft een brug geslagen tussen 
de twee actieve samenwerkingsverbanden 
in de regio: zowel STO regio Best als regio 
Zuidoost Brabant doen mee. Hun prak-
tijkleerlingen hebben al onderdelen voor de 
workshops gemaakt van hout en metaal. 
Bedrijven als VDL Containersystemen, 
Bruns, Votech, Imants, Alius en Mupa be-
dachten praktijkopdrachten voor de leer-
lingen, passend bij een technisch thema. 
“Bouw bijvoorbeeld een grote uitkijktoren 
van houten plankjes voor het terrein van 
Bruns, of ontwikkel een zo snel mogelij-
ke kar met tandwielen van Lego. En Alius 
zorgt ervoor dat jongeren de eerste stap-
pen met programmeren kunnen zetten.” 

Gratis te leen, 
samen delen van de materialen
KempenTech wordt als het aan het KOP 
ligt het merk voor techniekpromotie in de 
regio. Steeds meer bedrijven en instellin-
gen melden zich om te helpen. Zo zijn de 
techniekworkshops straks, uiteraard gratis, 
voor scholen te leen via de Bibliotheek de 
Kempen. Leerlingen van speciaal voortge-
zet onderwijs De Groote Aard gaan helpen 
met het beheer ervan. Ook wil het KOP 
nieuwe techniekcoaches gaan werven in 
het bedrijfsleven, maar ook bij de socia-
le werkvoorziening. Naast de workshops 
lanceert het KOP ook een database waar-
in alle bedrijven en onderwijsinstellingen 
elkaar kunnen gaan opzoeken. De eerste 
100 bedrijven, negentig procent van de ba-
sisscholen en vijf middelbare scholen zijn 
al aangemeld met een profi el. 

Kempische denktank 
voor techniekpromotie
Het bestuur van het Techniekportaal, waar 
KempenTech onder valt, is voor de nieuwe 
koers omgevormd tot een denktank. Hierin 
gaat de Kempische ondernemers samen 
met onderwijs en overheid kennis delen en 
de koers bepalen voor techniekpromotie. 
Doel is om samen twee keer per jaar een 
event te organiseren, waarin een grotere 
groep ondernemers, docenten en leerlin-
gen kennis deelt over een technisch thema 
in de Kempen.

INFORMATIEF

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 af te halen bij onze winkel op reservering 
zie de afhaalvoorwaarden op www.tuincentrumgroenen.nl/afhalen
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Shop Nu In Onze Webshop!
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binnenpotterie & 
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Bedrijfsleven en onderwijs Kempen 
maken samen tech-workshops

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

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

Diegenen die al langer gebruik maken van 
deze service kunnen rechtstreeks met hun 
eigen vertrouwde invuller telefonisch een 
afspraak maken. 

Vanwege corona wordt het huisbezoek, 
waar mogelijk, vermeden en u wordt ver-
zocht om alle gegevens, nodig voor een 
correcte invulling, na telefonisch overleg, 
bij uw invuller af te geven of, als dat niet 
mogelijk mocht zijn, een afspraak bij u 
thuis op coronacondities te maken. 

Vergeet u ook niet om de machtigingsco-
de bij te sluiten, zonder deze code kan de 
invuller uw aangifte niet doen. De aangifte-
campagne begint dit jaar op 1 maart 2021 
en de aangiften dienen te zijn ingestuurd 
voor 1 mei 2021 (behoudens verzoek om 
uitstel!). 

Aangiften voor 1 mei ingestuurd kunnen 
rekenen op teruggave, indien van toepas-
sing, voor 1 juli 2021. Indien nodig kan 
uitstel aangifte aangevraagd worden tot 
1 september, of door coronamaatregelen 
wellicht zelfs nog langer. Er wordt deze 
campagne ook weer gekeken naar de Toe-
slagen (meestal Zorg- en Huurtoeslag) en 
de nazorg hiervan, evenals die voor de aan-
gifte IB/PVV, behoort ook tot de service. 

Voor meer info: Jeroen Steger tel. 382316, 
Jan van Hout tel. 384363, Harrie Snoeren 
tel. 06-37477930 of Wim Suykerbuyk tel. 
386931.

Aangifte Inkomstenbelasting en 
Premies volksverzekeringen 2020
Hulp vanuit KBO Hapert
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Ik zei een totaal andere zin dan ik had ge-
moeten. Puur van de zenuwen maar de 
zaal lag plat. Zo heeft elke voorstelling een 
eigen verhaal en de leden waren ook zeker 
niet bang om onderling grapjes uit te halen. 
Stond er iemand met een kistje in zijn hand 
waar een ‘schat’ in zou moeten liggen. Had 
één van de spelers er stiekem een foto van 
een blote dame ingeplakt. Nou, zie dan je 
gezicht maar eens in de plooi te houden. 
Tijdens de laatste voorstelling zat er ook 
zelden appelsap in de fl essen, als er whis-
ky gedronken moest worden. Er was altijd 
wel een lolbroek die het verwisseld had 
voor echte drank.”

Jubileum
Dit jaar zou de toneelvereniging het 40-ja-
rig bestaan vieren en voor het eerst in veer-
tig jaar is de continuïteit onderbroken. “We 
wilden lekker veel producties uitbrengen 
om iedereen te kunnen bereiken. Maar door 
corona kunnen we niet eens met repeteren 
beginnen. En zonder repetities geen voor-
stelling; we hebben voor een avondvullen-
de productie gemiddeld dertig repetities 
nodig. We begonnen vorig jaar net aan een 
nieuwe repetitieronde toen de zalen dicht-
gingen. Ik mailde de leden dat ze ervan uit 
moesten gaan dat we één of twee repeti-
ties in zouden moeten halen. Kon toen nog 
niet weten dat we een jaar later nog niet 
begonnen waren. En repeteren via Zoom 
kan nu eenmaal niet. Maar wat in het vat 
zit verzuurt niet; er komt een avondvullen-
de productie en we spelen ‘Viezeriken’ nog 
een keer. Dat is speciaal voor kinderen en 
was een groot succes in 1991. Aan actuali-
teit heeft het verhaal niets verloren en voor 
kinderen spelen is zó dankbaar. Ik speelde 
ooit een nare barones en na afl oop durfde 
de bezoekertjes mij geen hand te geven. 
Pas toen ik weer in mijn normale kloffi  e te-
voorschijn kwam, ontdooiden ze.”

Sfeer
De toneelvereniging telt op dit moment vijf-
entwintig leden; een vrij constant aantal. 

“Heel veel meer moet je er ook niet heb-
ben want dan kom je niet aan de beurt met 
spelen”, weet Marianne. “We zoeken altijd 
producties die passen bij het aantal men-
sen die mee willen doen en dat is soms 
een uitdagende klus. Meestal hebben we 
op voorhand al een regisseur gevonden 
die ons daarbij kan ondersteunen. Rollen 
bijschrijven willen we liever niet want dat 
komt het verhaal niet altijd ten goede. De 
onderlinge sfeer is altijd goed en dat moet 
ook want je bent meer aan het repeteren 
dan dat je voorstellingen geeft. Als je met 
tegenzin naar de repetitie zou gaan, is het 
geen hobby meer.” Meermaals werd een 
samenwerking aangegaan met andere ver-
enigingen. “Meestal was dat met een koor 
omdat muziek en zang, toneel nu eenmaal 
goed kan ondersteunen. 

Het voordeel van een toneelvereniging 
in een dorp is dat je elkaar kent. Hebben 
we een paar muzikanten nodig, dan is de 
harmonie snel gevraagd en zo weten we 
elkaar altijd goed te vinden. Ook als er 
bijvoorbeeld typetjes nodig zijn voor een 
speciale koopzondag. We hebben veel en 
vaak van ons laten horen en volgens mij tot 
ieders tevredenheid.”

KempenTV
Dit jaar is het dus onwaarschijnlijk dat er een 
productie op de planken komt maar toch 
hoef je de toneelvereniging niet te missen. 
Vanaf 19 februari is de vrijdag van Kem-
penTV toegezegd aan De Eenakter. Marian-
ne: “Het was een ideetje van één van onze 
leden om op deze manier toch ons publiek 
te kunnen bereiken. Toneel is mensen even 
meenemen naar een andere werkelijkheid 

en volgens mij zit iedereen daar inmiddels 
wel op te wachten. Even ontspannen, even 
de zinnen verzetten. Heel veel producties uit 
de voorbije jaren zijn gefi lmd door Wout en 
Sus van de Ven en die dvd’s zijn gewoon 
beschikbaar. Ik heb contact gezocht met 
KempenTV en zij stonden er meteen en-
thousiast in. Elke vrijdag wordt één produc-
tie afgespeeld, de hele dag door. En daar 
kunnen we voorlopig een fl ink aantal weken 
mee vooruit. Het zal voor de (oud)leden ook 
leuk zijn om het terug te zien. Het mooiste 
zou natuurlijk zijn als we de fi lms allemaal 
samen terug zouden kunnen kijken met een 
borreltje – geen appelsap – erbij. Maar die 
reünie houden we tegoed, misschien met 
het 50-jarig bestaan.”

www.eenakterhapert.nl - www.kempentv.nl

vervolg van pagina 1

 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,-

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

Verkrijgbaar t/m 15 februari

Bestel online 
foodtown.nl/bambooinn

           of bel 
     0497-384419

Speciaal Valentijn 
Sushi Box & een roos voor je liefde!

www.bamboo-inn.nl            

           of bel 
     0497-384419

www.bamboo-inn.nl            www.bamboo-inn.nl            

           of bel 
     0497-384419

€€ 49,50 49,50

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

Op vrijdag 19 februari  wordt ‘Het spook van Canterville’ uitgezonden op KempenTV. De hele dag door 

zal het toneelstuk dat opgevoerd werd in 2004 te zien zijn. De regie was in handen van Rita Scheelen.

TONEEL OP TV
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In de toekomst zullen steeds meer 
woningen verwarmd worden met een 
warmtepomp. Een warmtepomp kan 
met een zeer hoog rendement warm-
te maken. Gemiddeld wordt uitgegaan 
van 400%. Als de warmtevraag 100% is, 
voldoet een warmtepomp daaraan door 
een kwart van de warmte(energie) uit de 
meterkast (elektriciteit) te halen en drie-
kwart uit de omgeving. De omgeving 
kan oppervlaktewater zijn, de bodem of 
de lucht. 

Als een warmtepomp warmte uit de lucht 
haalt en daar warmwater van maakt, 
spreken we over een lucht-water warm-
tepomp. Als niet het water maar binnen-
lucht verwarmd wordt, spreken we van 
een lucht-lucht warmtepomp. We kennen 
deze warmtepompen als airco’s. Het gro-
te voordeel is dat de prijs relatief laag is 
en ze eenvoudig te installeren zijn. Buiten 
hangt meestal aan de gevel een verdam-
per (met ventilator); binnen hangen een of 
meerdere units die warme lucht in blazen. 
Geen lucht van buiten maar binnenlucht 
die gerecycled wordt. Dit werkt eigenlijk al-
leen goed wanneer er grote hoeveelheden 
lucht worden verplaatst. De tocht die zo 

kan ontstaan en het geluid dat daar-
bij hoort, zijn nadelen die aan deze 
warmtepomp kleven. Daarnaast kan 
ook deze warmtepomp zowel verwar-

men al koelen. 

De plaatsing van de buitenunits vraagt om 
de nodige aandacht, om overlast van ge-
luid en trillingen te voorkomen. Verder is 
belangrijk dat zowel bij de buiten- als de 
binnenunit condenswater moet worden 
afgevoerd. Buiten moet dat vorstvrij ge-
beuren. Bij het ontdooien van de buitenunit 
wordt warmte aan de woning onttrokken 
en wordt het binnen even kouder. De lucht-
lucht warmtepomp kan geen warmwater 
produceren. Daarvoor zou dan een elektri-
sche boiler kunnen worden genomen.

Door al deze beperkingen is de 
lucht-lucht-warmtepomp alleen een oplos-
sing voor kleine woningen of afzonderlijke 
ruimtes.

Wil je meer weten over warmtepom-
pen: stel dan je vragen via energieloket@
kempenenergie.nl of meld je aan voor de 
OnlineEnergieWorkshop die we op 25 
maart (aanvang 20.00 uur) samen met de 
Bibliotheek organiseren (zie website www.
bibliotheekdekempen.nl).

www.kempenenergie.nl

 Lucht-lucht warmtepomp
Advies over energieverbruik

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

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

Ook voor

elektrotechniek!

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

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

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

• Monteur zonnepanelen
• Monteur duurzame energie
• Monteur airconditioning
•  Servicemonteur cv-ketels, warmtepompen en airconditioning

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

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

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

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

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

* Acquisitie wordt niet op prijs gesteld *

Ik heb een nieuwe vriendin. Zoals dat 
dan gaat in het begin, breng ik graag 
veel vrije tijd met haar door. Maar, zoals 
dat eveneens gaat, lukt dat meestal 
alleen op zondag; de rest van de week 
gaat vooral op aan werken.

Eigenlijk zijn we al sinds dit voorjaar 
samen, maar vanwege corona heeft 
bijna niemand haar nog gezien. Dat vind 
ik wel ingewikkeld, want op deze manier 
blijft het afwachten wat de reacties gaan 
zijn op het moment dat we wel samen in 
de openbaarheid komen. 

Waarschijnlijk zullen sommigen zeggen 
dat ze nogal klein is. Dat heb ik in het 
verleden vaker gehad, maar dat is toch 
echt toe te schrijven aan het feit dat ik 
zelf nogal lang ben.

Maar vooralsnog zijn er weinig gelegen-
heden waarop we ons met goed fatsoen 
samen kunnen vertonen. Nou ja, toen 
de maatregelen in het voorjaar ietsjes 
werden verlicht, heb ik haar voorgesteld 
aan een paar goeie vrienden. Die felici-
teerden me met de aanwinst.

We hebben elkaar leren kennen via 
internet, zoals dat tegenwoordig gaat. Ik 
was al een hele tijd op zoek, maar vond 
niet precies wat ik wilde. Want dat wist ik 
wel precies: dit keer moest het echt iets 
bijzonders worden. Geen gedoe, maar 
gewoon op allerlei gebied het beste van 
het beste.  

Toen ik haar zag was het dan ook liefde 
op het eerste gezicht. Een mooie, ranke, 
zacht gebruinde hals. Een prachtige kop 
erop, die uit lijkt te stralen dat ze nog 
maar net haar vijfendertigste verjaardag 
heeft gevierd. Een lichaam met curves 
die perfect tegen mijn lichaam passen… 
Toen ik haar aanraakte was ik dan ook 
meteen verkocht. En zij ook. 

Het kostte de grootste moeite om haar 
weer los te laten. Maar dat moest helaas 
wel, want voor de weg naar huis was het 
echt beter om haar in de koff er te ver-
voeren. Hopelijk kunnen we snel weer 
optreden, dan kan iedereen mijn nieuwe 
gitaar zien.  

Vriendin

column

Maandag 15 fe-
bruari is men 
gestart met de 
uitvoering van 
werkzaamheden 
voor de bouw 
van een twee-
tal fi etstunnels 

en een ovatonde aan de Stokkelen. De 
werkzaamheden maken onderdeel uit 
van de (nieuw) aan te leggen Diepvelden-
weg en zijn halverwege juli 2021 gereed.

Afsluiting en omleiding
Om de werkzaamheden uit te kunnen voe-
ren sluiten we het weggedeelte tussen 

Lage Heide en Eerselsedijk af voor het 
doorgaande verkeer, met uitzondering van 
(brom)fi etsers en wandelaars. Tijdens deze 
afsluiting van Stokkelen is een omleiding 
van kracht (tussen Bergeijk en Eersel) via 
de Mr. Pankenstraat, Eykereind, Enderak-
kers, N397 en Schadewijkstraat (Eersel). 
Landbouwverkeer kan gebruik maken van 
de route Lage Heide-Hooge Berkt-Stöks-
kesweg. In de omleidingstekening kun je 
zien waar de weg precies wordt afgesloten 
en hoe de omleidingsroute loopt. 

Kijk voor actuele informatie op

www.eersel.nl/stokkelen

Langdurige afsluiting Stokkelen
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Door Renate Pijnenburg

Vorige maand werd Auto Smolders uit 
Westerhoven – met ook vestigingen in 
Eindhoven en Tilburg – overgenomen 
door Louwman Dealer Group. Daarmee 
is de persoonlijke service gewaarborgd 
maar kan een nog breder scala aan mo-
gelijkheden geboden worden. De missie 
van Louwman Dealer Group is namelijk 
om mensen de best mogelijke mobili-
teit te bieden. Vestigingsmanager Roel 
Lommers vertelt.

Eeuwfeest

De geschiedenis van Louwman Dealer 
Group gaat bijna honderd jaar terug. Roel: 
“Over twee jaar vieren wij ons eeuw-jubile-
um en twee jaar geleden was dat het geval 
bij Mazda, één van de merken waarvan we 
het dealerschap hebben. Zo zijn er meer 
overeenkomsten tussen onze onderne-
ming en de merken die we aanbieden. De 
belangrijkste is de kwaliteit die we bieden; 
we verwachten een eigen identiteit van 
onze merken omdat we die zelf ook 
duidelijk hebben: we staan midden in de 
samenleving, investeren in de toekomst 
en hebben een passie voor alles wat met 
mobiliteit te maken heeft.”

Groei

Even terug naar de basis. Net als alle auto-
bedrijven begon ook Louwman klein. Roel: 
“De heer Louwman begon met zijn partner 
de heer Parqui met het importeren van het 
merk Dodge uit Amerika. Met steeds een 
vestiging erbij, het vergroten van de kennis 
en het netwerk is het bedrijf uitgegroeid naar 
een onderneming die staat als een huis. 
Inmiddels hebben we het dealerschap van 
Mercedes Benz, Lexus, Toyota, Peugeot, 
Mazda, Suzuki, Mitsubishi en Smart en heb-
ben we vestigingen door heel het land. Je 
hoeft nooit ver te rijden voor kwaliteit en ser-
vice, al is de vestiging in Westerhoven wel 
gesloten na de overname. Op elke vestiging 
is een ruim aanbod aan jong gebruikte 
auto’s, van alle denkbare merken.” 

Auto 
Smolders

Eind vorig jaar kreeg Louwman Dealer 
Group het aanbod om Auto Smolders over 
te nemen. “Voor ons was dat een kans om 
ons in de Kempen defi nitief te vestigen 
en dus hebben we het aanbod met beide 
handen aangegrepen”, aldus Roel. “De 
gebroeders Ben en Lucien wilden stoppen 
en omdat we de merken waar zij groot mee 
zijn geworden, ook in onze dealerporte-
feuille hadden zitten, was de optelsom snel 
gemaakt. We zijn  erg blij met de uitbreiding 
van onze onderneming en gaan er alles 
aan doen om te bewijzen dat we écht een 
passie voor mobiliteit hebben.”

Vertrouwen

Louwman kan al jaren bouwen op een 
vaste klantenkring. “Toch moet je je elke 
dag opnieuw bewijzen”, vindt Roel. “We 
gaan voor 100% tevredenheid bij onze 
klanten. We geven graag een beetje meer. 
Zo is er bijvoorbeeld altijd de mogelijkheid 
om de wagen te halen of brengen en re-
gelen we een gratis vervangende auto. Dat 
is voor ons vanzelfsprekend en wordt erg 
gewaardeerd door onze klanten. We zitten 
misschien soms wat verder weg, dat hoeft 
niet te betekenen dat we onze klanten niet 

van dienst kunnen zijn. Het vertrouwen dat 
klanten altijd in Auto Smolders hebben 
gehad, willen wij bevestigd zien in het 
vertrouwen in Louwman. Zeg maar wat we 
kunnen doen.”

Mobiliteit

Passie voor mobiliteit beperkt zich niet tot 
auto’s allen. Roel: “We hebben ook con-
necties met fi etsen, motoren, boten en 
trucks. Alles om mensen van A naar B te 
krijgen. Daar hoort uiteraard ook lease bij. 
Voor ons is dit onlosmakelijk met mobili-
teit, duurzaamheid en zorg voor het milieu 
verbonden. We vragen van onze merken 
dat ze blijven innoveren en gaan daar zelf 
als organisatie in mee. Automerken doen 
op dat gebied tegenwoordig niet veel voor 
elkaar onder maar er is altijd ruimte voor 
verbetering. Vooral de Japanse merken 
zijn koploper in nieuwe technieken en de 
ontwikkeling daarvan. Wij bekijken het met 
grote interesse, in het belang van onze 
klanten.”

Samenleving

Louwman staat graag midden in de samen-
leving. “We verkopen graag auto’s maar 
willen ook graag iets meer doen”, gaat 
Roel verder. “Zo waren wij de eersten die 

zogenaamde ‘zorgauto’s’ inzetten tijdens 
de eerste lockdown. Personeel uit zorg-
instelling kon niet met het OV naar het werk 
en wij vonden het belangrijk om hen te 
ondersteunen. Daarom hebben wij auto’s 
ingezet zodat ze toch hun belangrijke werk 
konden gaan doen. Het was goed om te 
zien dat andere ondernemingen in de 
autobranche dit initiatief heeft overgeno-
men. We voelden ons met elkaar verant-
woordelijk voor de samenleving en dat 
gevoel is bij Louwman heel sterk ontwik-
keld. Er rijden momenteel nog wagens van 
ons rond om personeel en materiaal van 
het Rode Kruis op de juiste plaatsen te 
krijgen. Voor ons is het één van de kern-
waarden van het bedrijf; na 100 jaar voelt 
het als normaal en dat zou het voor ieder-
een ook moeten zijn.”

Toekomst

De blik is altijd gericht op de toekomst. 
Roel: “Op dit moment staat de verkoop in 
de showrooms stil. We mogen geen klanten 
ontvangen. Met man en macht is gewerkt 
aan oplossingen en inmiddels zien we 
de online verkoop enorm toenemen. Alle 
voordelen van persoonlijke verkoop krijg je 
ook online met als extra garantie dat je de 
gekochte wagen na twee maanden koste-
loos terug kunt brengen, mocht de auto 
niet bevallen.” Voor de vestiging in Eind-
hoven geldt dat in de nabije toekomst er 
een ‘one-stop-shop’ gaat komen. Roel: 
“Dan hoef je echt nog maar naar één 
locatie voor álles wat met je auto te maken 
heeft. Reparatie, verkoop, apk, onderhoud, 
banden, ruiten en klein schadeherstel. 
De korte lijnen die wij hanteren met onze 
klanten, worden dan nog directer en dat 
is altijd in het voordeel van de klant. Wij 
blijven altijd investeren in mobiliteit, de 
mensen om ons heen en de wereld waar-
in we leven. We zijn altijd dichterbij dan 
je denkt, dankzij onze goede service en 
betrokkenheid bij onze klanten. En mis-
schien ook niet geheel onbelangrijk: 
de koffi  e is lekker bij ons. Kom na de 
lockdown eens langs en ervaar het zelf.”

www.louwman.nl/auto-smolders

Auto Smolders wordt Louwman Dealer Group
Vertrouwde service en kwaliteit en de blik op de toekomst gericht

Roel Lommers: “Eind vorig jaar kreeg Louwman Dealer Group het aanbod om Auto Smolders over te nemen. Voor ons was dat een kans om ons in de Kempen defi nitief te vestigen 
en dus hebben we het aanbod met beide handen aangegrepen”. V.l.n.r.: Roel Lommers, Gerard Rijkers, Remie Bastiaans, Rogier Esser, Frans Nent, Peter van Rooij, Ton Broeren, 
en Boy de Wit.

LOUWMAN
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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 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

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

WIJ ZIJN OPEN VOOR HET 
AFHALEN VAN HEERLIJK ETEN!

MA : 12.15 - 20.45 UUR
DI : GESLOTEN
WO T/M ZO : 12.15 - 20.45 UUR

50% KORTING
op afhalen van kwaliteits SUSHI

nummer 1 t/m 55
m.u.v. pakkettenHaagsche Courant

15-1-1913

Eenzaamheid in de Kempen verminde-
ren en het liefst voorkomen. Dat was het 
onderwerp van de online startbijeen-
komst over eenzaamheid op 28 januari. 
Deze bijeenkomst werd georganiseerd 
door de gemeenten Bergeijk, Eersel en 
Reusel-De Mierden. 

Het was een afwisselende bijeenkomst 
met interviews, inhoudelijke informatie en 
discussies in werkgroepen. Maar liefst 66 
deelnemers van uiteenlopende organisa-
ties waren aanwezig. Van buurtvereniging, 
KBO, Zonnebloem, dorpsambassadeur, 
Vluchtelingenwerk, werkgroep zorg en 
werkzijn, dorpsraad tot woningstichting. 
Zo vertelde een ervaringsdeskundige hoe 
zij eenzaamheid ervaart en ook hoe zij 
anderen helpt die zich eenzaam voelen. 

Tijdens de bijeenkomst is gekeken naar 
bestaande activiteiten die al georganiseerd 
worden en waar nog versterken mogelijk is. 
De input wordt nu uitgewerkt en daarna 
willen we graag aan de slag met alle par-
tijen om eenzaamheid in de Kempen aan 
te pakken. Samen kunnen we het verschil 
maken voor mensen die eenzaam zijn. En 
dat is belangrijk. Want eenzaamheid is een 
steeds groter probleem. 

Eenzaam door corona
Wist u dat 33% van de mensen tussen 19 
en 64 jaar eenzaam is en dat dit percen-
tage in de groep 65+ nog hoger is, name-
lijk 43%? Door de coronamaatregelen zijn 
er nu aanzienlijk meer mensen eenzaam. 
Door alle maatregelen en de angst om be-
smet te raken is er veel minder contact met 
elkaar met als gevolg dat meer mensen 
zich eenzaam voelen. 

Wil je weten wat jij kunt doen tegen 
eenzaamheid? Kijk dan op:

www.eentegeneenzaamheid.nl/
dit-kun-jij-doen/

De Kempen maken vuist tegen eenzaamheid

KEMPEN - Leden van de Bibliotheek kun-
nen vanaf nu online cursussen volgen via 
hun Bibliotheek. Met online cursussen 
als ‘Presenteren’, ‘Doelgericht werken’, 
‘Goed met Geld’ of ‘Kritisch denken’ kun-
nen zij leren en zich persoonlijk ontwik-
kelen. Gratis en op elk moment!

Er is keuze uit meer dan 160 online cursus-
sen op het gebied van bijvoorbeeld com-
municatie, persoonlijke kracht, taal en com-
merciële vaardigheden. Bibliotheek-leden 
kunnen de cursussen volgen via de Biblio-
theek op de leerplatforms van twee profes-
sionele aanbieders Soofos en Goodhabitz. 
De online cursussen en een uitleg hoe het 

werkt zijn te vinden op www.bibliotheek-
dekempen.nl/onlinecursussen. Ben je nog 
geen lid van de Bibliotheek? Lid worden kan 
ook online, al vanaf € 35,- per jaar.

In de Bibliotheek kunnen leden al lang voor 
veel meer terecht dan alleen het lenen van 
boeken. Zo zijn er interessante en leuke ac-
tiviteiten voor jong en oud. Ook wordt het 
digitale aanbod van de Bibliotheek steeds 
groter. Deze online cursussen zijn een mooie 
aanvulling op de duizenden e-books en luis-
terboeken, digitale tijdschriften en informa-
tiedatabanken, zeker in deze coronatijd. 

Het stimuleren van ‘een leven lang ontwik-
kelen’ voor volwassenen is een belangrijke 
maatschappelijk taak van de Bibliotheek in 
de aankomende jaren. In deze pilot van een 
jaar wordt onderzocht hoe het aanbod van 
online cursussen zo goed mogelijk aansluit 
bij de wensen en behoeften van Biblio-
theek-leden.

Gratis voor Bibliotheek-leden: 
160 online cursussen
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Eddy van de Woude

De Hittrein
ma-vrij  15.00-18.00

www.kempenfm.nl

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

VERBOUWINGSOPRUIMING

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

VEEL SHOWROOMMODELLEN MET HOGE KORTINGEN
Banken, Relaxfauteuils, Fauteuils, Tafels, Stoelen, SalontafelsBanken, Relaxfauteuils, Fauteuils, Tafels, Stoelen, SalontafelsBanken, Relaxfauteuils, Fauteuils, Tafels, Stoelen, Salontafels

-50%

-20% -30%

-40%

Wegens de huidige Corona Maatregelen zijn we genoodzaakt de showroom t/m 2 maart te sluiten.
Voor vragen en service gevallen bel: 0497-641310

 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

BLADEL - Ze zijn héél erg van het trakte-
ren bij Blaaldu’6. Voorgaande jaren  wa-
ren er muzikale optredens met gezellig-
heid en lekkere meezingers, afgelopen 
zomer lieten ze een draaiorgel komen 
en kregen de bewoners van de Bladelse 
verzorgingshuizen een lekker ijsje. 

De organisatie van Blaaldu’6 zet zich in om 
mensen met een levensbedreigende ziek-
te een paar uur ontspanning of afl eiding 
te bezorgen. Een uitstapje, een etentje of 
andere activiteit die onmogelijk leek maar 
dankzij de vrijwilligers toch mogelijk werd. 

Elk jaar worden de bewoners van De Flori-
aan en Huize Kempenland verrast, meestal 
door muziek waarbij het gezellig samenzijn 
voorop staat. Door de coronamaatregelen 
zat een sfeervolle muziekmiddag er dit jaar 
niet in maar dat weerhield de organisatie 
er niet van om toch iets leuks te organi-
seren. Op dinsdag 9 februari kregen álle 
bewoners een heerlijk stukje taart bij de 
koffi  e of thee. De taarten werden gemaakt 
door Qarc uit Bladel met behulp van Curlys 
Patisserie uit Hulsel.

www.blaaldu6.jimdofree.com

Zoete verrassing bij 
Floriaan en Kempenland

Stichting

Zorgt . . . dat u het even vergeet

BLADEL - Leerlingen van het Summa 
College in Eindhoven kunnen sinds kort 
rekenen op de expertise en ondersteu-
ning van de TOM-Group uit Bladel. De 
onderwijstak Summa Business geeft al 
een aantal jaar les in webshoponder-
wijs. Studenten uit het tweede leerjaar 
krijgen de opdracht om zelf een web-
shop op te zetten en te beheren. Dankzij 
de hulp van TOM kunnen de leerlingen 
hun webshop ook echt in de markt zet-
ten. Hun eerste stappen in de wereld 
van de e-commerce.

De business unit TOM TWM, verantwoor-
delijk binnen de TOM-Group voor de zake-
lijke markt, ondersteunt de leerlingen met 
advies en gastcolleges. Maar dat is niet het 
enige. TOM TWM stelt het volledige as-
sortiment beschikbaar en faciliteert zowel 
de techniek en de logistiek voor de web-
shops van de studenten. “We doen dit op 
dezelfde manier als bij onze professione-
le dropshipping-partners uit heel Europa. 
Zo wordt iedere bestelling bij de webshop 
van de studenten direct uit de voorraad 
van TOM geleverd aan hun klanten”, aldus 
Business Unit Manager TOM TWM Peter 
Boeijkens. 

Nawfel Mouloudi en Sanne van der Meijden 
van het Summa College zijn erg blij met de 
samenwerking. “TOM TWM heeft een zeer 
uitgebreid en gevarieerd assortiment. Zo 
hebben de leerlingen veel keus en krijgen we 
zeer uiteenlopende webshops. Daarnaast 
verloopt het contact en de samenwerking 
met TOM erg prettig. TOM denkt continu 
mee en biedt ook gastlessen aan de leerlin-
gen. Zo leren de studenten direct de achter-
liggende theorie over het bijhouden van een 
webshop, en kunnen ze deze theorie in de 
praktijk toepassen bij hun eigen webshop.” 

Boeijkens geeft aan dat de samenwer-
king eigenlijk vanzelfsprekend is. “Sociaal 
ondernemerschap en regionale samen-
werkingen zitten in het DNA van de TOM-
Group. Wij zijn ook enorm enthousiast en 
dankbaar dat we een bijdrage kunnen leve-
ren. In de organisatie werken we graag met 
jonge mensen en hebben vele schoolverla-
ters hun eerste stappen in de e-commerce 
gezet bij de TOM-Group. Wij hopen dat het 
de studenten dusdanig enthousiast maakt 
dat ze ook na het afronden van het pro-
ject door kunnen gaan met hun webshop, 
of een verdere carrière binnen de e-com-
merce. Wellicht bij TOM!”

TOM helpt studenten Summa College ondernemen
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HAPERT - Slimmeriken 
opgelet! Op carnavals-
zaterdag 13 februari, 
om 19.00 uur, orga-
niseert CV de Pinte-
wippers een digitale 
Pubquiz. Test je alge-
mene kennis en je car-
navalskennis en versla 
de rest van het dorp. 

Wie weet win je wel één van de mooie 
prijzen. 

De quiz is leuk voor iedereen van 9 tot 99 
jaar. Je speelt met je gezin als één team. 
De digitale inloop is om 19.00 uur en een 
kwartiertje later begint de quiz. Zorg dat je 
voldoende hapjes en drankjes in huis haalt 
en zet de quiz in je agenda! De quiz zal 
worden uitgezonden via YouTube. 

Je hebt een internetverbinding nodig om 
mee te doen. De link naar de uitzending 
vind je op onze website en op onze Face-
bookpagina. Ook kun je de QR-code scan-
nen met je telefoon.

www.pintewippers.nl

Pintewippers 
Carnaval 
Pubquiz
Zaterdag 13 februari,
19.00 uur

EERSEL - Ook Kempenmuseum De Acht 
Zaligheden in Eersel denkt mee om er 
samen toch een leuk carnavalsfeest van 
te maken. Daarom opent het museum, 
onder de wapperende vlak van de Buur-
landers, even haar poort. Kom een lek-
kere koffi  e of ‘choco to go’ drinken en 
neem meteen onze lekkere biertjes mee:  
Pront Blond en Content Bruin!

Wil jij ook jouw grote liefde op een leuke 
manier verrassen? Het museum heeft een 
heus Valentijnsslökske voor op carnavals-
zondag 14 februari met de tekst: ‘K zie uew 
gère. Mag ik uew houwuh?’ Om samen 
heerlijk, romantisch van te nippen.

De poort staat open op vrijdag 12 februari 
van 11.11 tot 16.00 uur, zaterdag 13 febru-
ari van 11.11 tot 16.00 uur en zondag 14 
februari van 11.11 tot 16.00 uur. U vindt het 
museum aan de Kapelweg 2 in Eersel.

Namens alle vrijwilligers bedankt voor uw 
steun.

Kempenmuseum 
De Acht Zaligheden 
zegt ‘alaaf’!
Met op carnavalszondag 14 februari 
een heus Valentijnsslökske

Miel van der Heijden en 
Puk Verdonschot,
jeugdprins en jeugdprinses 
bij de Buntstèkers 
NETERSEL - De jeugd heeft de toekomst en dat geldt zeker 
ook voor Netersel. Hoewel er dit jaar geen prins benoemd is in 
’t Hupke, hebben de Buntstèkers wel een Jeugdprins en een 
Jeugdprinses. Dit jaar zijn het de achtstegroepers Miel van der 
Heijden en Puk Verdonschot. 

Ze wonen in dezelfde straat, maar dat is niet zo moeilijk in Netersel. 
Natuurlijk horen ze ook bij één van de vele carnavalsverenigingen 
in ’t Hupke: De Nôpkes. Puk korfbalt en Miel voetbalt. Hoewel het 
tijdens het maken van de foto’s bitterkoud was op de Neterselse Hei, 
doet dat niets af aan het enthousiasme waarmee ze bijdragen aan het 
carnaval in dit rare coronajaar. 

We wensen het prinselijk paar een geweldige carnaval toe!

Pintewippers 

‘Carnaval gaat altijd door!’‘Carnaval gaat altijd door!’
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Jan Swaanen, De Echte Bakker - Vershof - Bladel
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De EchteBakker
Jan Swaanen

VOOR AL UW:
ERFVERHARDINGEN EN SIERBESTRATINGEN

LASER EGALISATIE VAN O.A. KUILPLATEN
WEGENBOUW EN BEDRIJFSVLOEREN ENZ.

TEVENS LEVERING VAN ALLE BESTRATINGSMATERIALEN

E info@jvu-bestratingen.nl     W www.jvu-bestratingen.nl
HAPERT     T 06 - 53 95 64 83

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Wat doe je dit 
jaar met carnaval? Sla 
je een jaartje over of 
probeer je er in hui-
selijke kring nog iets 

leuks van te maken? 
Dat laatste staat in ieder 

geval op het programma in 
het gezin van Leoniek Smul-

ders uit Bladel. Als groot carnavalslief-
hebber kan het feest niet overgeslagen 
worden en dus heeft ze een alternatief 
programma bedacht. Ze hoopt op navol-
ging, zodat er toch een ‘fi jn fi sje’ gevierd 
kan worden.

Reis om de wereld
Leoniek probeert al de hele corona-
tijd afl eiding te zoeken. “Met een 
tweeling van 8 jaar, moet je wel”, 
vindt ze. “Ze krijgen de realiteit 
mee via het Jeugdjournaal, konden 
lange tijd niet naar school en spreken 
veel minder af met vriendjes en vriendin-
netjes. Ook wij, als volwassenen, missen 
onze vrienden en kennissen. Maar we zoe-
ken altijd naar leuke oplossingen. Zo zijn 
we in de zomer niet op vakantie geweest 
maar hebben we toch een aantal landen 
bezocht. Elke dag een ander land; we wa-
ren in Mexico, Frankrijk en Italië. Het is heel 
goed mogelijk om door een hoedje, een 
beetje aankleding van je huis en eten in de 
juiste sfeer te komen. Meestal deden we dat 
met vrienden en ook buren sloten aan. Het 
mooie weer deed de rest. 
Eigenlijk hebben we een 
topzomer gehad.”

Thema’s
Nu carnaval voor de 
deur stond, was over-
slaan geen optie. “Ook nu 
vind ik het leuk om een alter-
natief programma te verzinnen. Het begint 
er al mee dat we gehoor geven aan de op-
roep van de Muggezifters om ons huis te 

versieren. Op de Franciscusschool waar 
onze meiden zitten, bestond al een ‘Gekke 
Haren Dag’ en dat gaan we nu ook 
doen, op vrijdag. Ook érg leuk 
vanwege alle coronakapsels die 
de afgelopen maanden ontstaan 
zijn. Ik heb vooral gezocht naar 
alternatieven waarbij iedereen 
kan aansluiten en die niet veel 
hoeven te kosten. Een pot gel heeft 
iedereen wel staan en de meeste moe-
ders kunnen vlechtjes maken. Daarmee 
kun je de meest rare kapsels maken.” De 
zaterdag staat in het teken van het thema 
‘Clown’. “We trekken lotjes om te bepalen 
bij wie je een clownsgezicht mag schmin-
ken. Wat slingers in huis en een paar bal-

lonnen en de sfeer is er; muziekje 
erbij en hup in de polonaise door 
de kamer.” 

Feesten, versieren en chillen
Valentijnsdag wordt heel speci-

aal dit jaar in huize Smulders. “Ik 
heb met de meiden overlegd en zij 

vonden het een goed idee om ons als 
ouders een keer te verwennen. We werk-
ten de afgelopen tijd een dubbele baan: op 
het bedrijf en thuis als hulpleerkracht. We 
hebben bedacht dat we een feestelijk ont-
bijt op bed gaan maken. Misschien dat ze 
het verkleed komen aanbieden maar een 
feestje wordt het zeker. Maandag staan 
sokken centraal. We noemen de dag ‘Gek-
ke Sokken Dag’ en gaan aan de slag met 
draad, knutselmateriaal en belletjes om de 
sokken te versieren. Aan alle vrienden en 
buren die weer meedoen, gaan we foto’s 
sturen om te kijken naar de resultaten. 
Noem het maar een mini-optocht. Dinsdag 
is traditiegetrouw de dag om uit te brakken 
en dat zal dit jaar niet anders zijn. Ik zie 
ons al de hele dag in pyjama op de bank, 
fi lmpje erbij. Lekker een dag niksen en chil-
len. De batterij is met carnaval op dinsdag 
altijd bijna leeg en dat mag ook.” 

Foto’s
Wie aan wil sluiten, is vrij om mee te doen. 

“Ik vind het leuk om te inspireren maar 
wil niemand iets opdringen”, benadrukt 
Leoniek. “Gewoon lekker doen wat je wilt. 
Voor ons is dit een prima alternatief maar 
al ga je liever vier dagen met je hoofd on-
der een dekentje om te vergeten dat het 
carnaval is óf gewoon lekker naar je werk: 

alles is goed natuurlijk.” PC55 vindt het een 
geweldig initiatief en ziet graag foto’s van 
de creaties en activiteiten tegemoet. 

Stuur je foto naar info@pc55.nl en wie weet 
sta je met je gekke haren, rare sokken of 
versierde huis volgende week in de krant.

Rare haren, gekke sokken 
en een versierd huis
Leoniek Smulders bedenkt alternatief 
programma carnaval om thuis te vieren

Valentijnsdag wordt heel speciaal dit jaar in huize Smulders. Leoniek: “Ik heb met de 
meiden overlegd en zij vonden het een goed idee om ons als ouders een keer te ver-
wennen. We werkten de afgelopen tijd een dubbele baan: op het bedrijf en thuis als 
hulpleerkracht. We hebben bedacht dat we een feestelijk ontbijt op bed gaan maken. 
Misschien dat ze het verkleed komen aanbieden maar een feestje wordt het zeker.”

CARNAVAL
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Vrijwilligersondersteuner Marjo Leijten met pensioen –  
Yvette Prummel neemt het over
Na tien jaar in de functie van vrijwilligers-
ondersteuner/stagemakelaar in de gemeente 
Bladel te hebben gewerkt, geeft Marjo Leijten het 
stokje door aan Yvette Prummel. Marjo stond aan 
de wieg van de functie en heeft het een gezicht 
gegeven. Zij geeft in een gesprek aan ontzettend 
veel leuke, aardige en energieke mensen te 
hebben ontmoet in de vijf kernen. 

Verbindingen leggen
Samenwerking is in al die jaren de spil geweest. Zo kon 
een succesvolle werkwijze rondom de maatschappelijke 
stages van de leerlingen van het Pius X College worden 
opgezet. Marjo: ”Dit is gelukt dankzij de steun van veel 
vrijwilligers die in hun eigen tijd iets doen voor een 
ander en voor onze samenleving. Mensen die met veel 
plezier bezig zijn om verbindingen te leggen, een ander 
iets te leren, anderen te helpen en te ondersteunen.” 

Pionieren
Ze straalt als ze vertelt. Wat begon met een proef, kon 
uiteindelijk uitgebouwd worden. “Nu terugkijkend op al 
die jaren zie je duidelijk ontwikkeling. Vroeger was het 
echt afwachten; is er behoefte aan hetgeen dat we 
opzetten, slaat het aan? Het was echt pionieren. We 
bieden ieder jaar een netwerkavond voor stagebieders 
aan en we organiseren een stagemarkt voor nieuwe 
leerlingen die een maatschappelijke stage zoeken.” Het 
mes snijdt daarbij aan twee kanten; organisaties kunnen 
uitleg geven en leerlingen krijgen een duidelijk beeld van 
wat er mogelijk is, zodat ze een goede, afgewogen 
keuze kunnen maken. Zo vonden jaarlijks tussen de 500 
en 600 leerlingen een mooie en leerzame stage. Hopelijk 
kan dit worden voortgezet.

Ontzorgen
Ook is een vacaturebank opgezet voor alle organisaties 
die met vrijwilligers werken. Vraag en aanbod van 
vrijwilligerswerk komen hier bij elkaar. De website  
www.vrijwilligersbureaubladel.nl en  
www.ikwilvrijwilligerswerkdoen.nl werpen hun vruchten 
af. Ook het inloopspreekuur dat vijf jaar geleden is 
opgestart, is een succes. Je ontzorgt de organisaties en 
faciliteert de mensen die op zoek zijn naar een fijne 
activiteit die bij hen past. 

Grote betrokkenheid
Beide dames zeggen in koor: “Nergens in de omgeving 
werkt men zoals wij dit hier doen!” Door de 
mogelijkheden vanuit de gemeente is er een groot 
netwerk opgebouwd. Daardoor is verbinding leggen met 
de inwoners - van jong tot oud-, via hun verenigingen 
en organisaties een makkelijke stap, maar wel erg 
belangrijk. Zo kan een gesprek dat we voeren in de 
winkel of op straat een vergadering van een uur schelen. 
Uitgangspunt is: “We doen wat we beloven en doen 
graag een keer iets terug!” Belangrijk voor de 
vrijwilligersondersteuner is dat ze weet wat er gebeurt in 
de dorpen. Ook het bijhouden van de informatie in de 
huis-aan-huis kranten komt goed van pas zodat ze 
proactief de verenigingen kan benaderen. Ze is erg 
betrokken bij alles wat met vrijwilligers te maken heeft. 
“Het is een functie van 20 uur per week over drie dagen, 
maar je kijkt toch elke dag even in de mail. Ik wil dat 
men het gevoel heeft dat je er altijd bent en ze altijd bij 
je kunnen aankloppen”, licht Yvette toe.

Voordeel
Ook intern weten ze goed de weg te vinden binnen de 
gemeente. “Iedere collega werkt mee, dat is zó fijn”, 
aldus Marjo. “Ook al is het moeilijk om iemand als Marjo 
op te volgen, ik denk dat ik verder kan voortborduren op 
haar werk. Ik ken de omgeving, omdat ik al ruim twee 

jaar betrokken ben bij het vrijwilligersbureau en al jaren 
in de Kempen woon. Dat levert zeker een voordeel op”, 
aldus Yvette.

Van elkaar leren
Inmiddels breidt de gemeente haar dienstverlening 
verder uit. Zo is er in oktober een 
mantelzorgondersteuner en een ouderenconsulent 
gestart voor de gemeente Bladel. Ook is er per 1 januari 
weer een nieuwe jeugdcoach. Dat betekent dat er nu 
nog meer tijd is om op de juiste wijze op actuele dingen 
in te springen.

“Elke dag is een feestje  
in dit werk!”

Zoals voor de vele “Informele Zorg”-organisaties binnen 
onze gemeente, waaronder bijvoorbeeld de KBO’s, de 
eetpunten voor ouderen, de Zonnebloem en niet te 
vergeten alle mantelzorgers, die allemaal hun activiteiten 
richten op de kwetsbare burger. Zij vormen het Platform 
Informele Zorg en hebben twee keer per jaar een 
bijeenkomst om een actueel onderwerp te bespreken en 
met elkaar te netwerken. En ook de avonden die we 
hebben georganiseerd over vergunningen en instructies 
verantwoord alcohol schenken (IVA) liepen gesmeerd. 
Daar was altijd veel animo voor. Dit zijn de avonden 
waar men veel informatie kreeg, maar nog meer om van 
elkaar te leren!

Proactiviteit
Yvette: “De nadruk lag toen op het opzetten van 
samenwerkingen. Proactiviteit is en blijft hierbij erg 
belangrijk”, vertelt Yvette. “Zelf verenigingen benaderen, 
aangeven waar je hulp kan bieden zodat mensen het 
gevoel krijgen dat ons werk en die van de vrijwilligers er 

iets toe doen.” Blijft er nog iets te wensen over nu de 
functie zo is ingeburgerd? Marjo noemt het opzetten 
van cursussen voor verenigingen rondom 
bestuursfuncties, omdat het tegenwoordig lastiger is om 
aan vrijwilligers te komen. “Maar we blijven uitgaan van 
de behoefte die er bij de organisaties liggen.”

Het werk is een feestje!
Marjo blikt nog één keer terug: “Er zijn in deze jaren veel 
samenwerkingsverbanden tot stand gekomen en voor 
praktisch elke vraag is er een oplossing gevonden. Dit 
dankzij het feit dat de gemeente Bladel doordrongen is 
van het belang van een breed en bloeiend 
vrijwilligerswerk. Voor mij als vrijwilligersondersteuner 
was het een eer iets te kunnen betekenen voor zoveel 
mensen. Ook het vertrouwen dat ik kreeg van de 
medewerkers van het Pius X-College maakte dat we veel 
voor elkaar kregen voor de maatschappelijke stages. Ik 
zei altijd: ‘mijn werk is een feestje!’ Daarom wil ik 
iedereen bedanken voor de fijne samenwerking!” 
Wat Marjo gaat doen met zoveel vrije tijd nu ze met 
pensioen is? Ze gaat veel wandelen en heeft uiteraard 
nog een aantal vrijwilligerstaken. Dit werk loslaten vindt 
ze nog lastig dus blijft ze nog even stand-by.

Opstarten
Heel graag had Marjo op een gepaste wijze afscheid 
genomen. Maar zoals zoveel zaken tijdens deze 
coronaperiode kan ook dit niet plaatsvinden. Yvette 
probeert in de tussentijd al op zoveel mogelijk plekken 
zich voor te stellen binnen de geldende regels. “Je merkt 
dat de verenigingen alweer naar de toekomst kijken en 
creatief zijn in het bedenken van alternatieve activiteiten. 
Als vrijwilligersondersteuner sta ik voor ze klaar. Dus bel 
me gerust via telefoonnummer 06-15581283 of stuur 
een e-mail naar: y.prummel@bladel.nl.”
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2.  Maak een tekening, schildering of ontwerp een mooi patroon. Teken, schilder, stempel, knip, wrijf of plak jouw unieke  
ontwerp op je witte vel papier.

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

WWaatt mmooeett jjee ddooeenn??

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

          5527 JR Hapert

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

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

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

Leuks van Liek mondkapjeswedstrijd

                                                          

          Castersedijk 23A

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

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

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

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

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

!!
ZZee pp  tt '' oomm

Militaire oefening
Van 8 t/m 12 maart 2021 is er een militaire oefening in 
de gemeente Bladel. De oefening wordt gehouden in 
het kader van opleiding voor militairen van de 
Koninklijke Luchtmacht. Praktisch gezien houdt dit in 
dat de militairen getraind worden in het uit handen 
blijven van de tegenstander in vijandelijk gebied. Men 
zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen. Tevens 
worden de COVID-19 regels In acht genomen tijdens de 
gehele oefening.

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

Intrekken omgevingsvergunning 
besluit intrekking

Hoogeloon
•       Dominépad 7, intrekken omgevingsvergunning 

milieu d.d. 9 oktober 2009, datum besluit: 
01-02-2021.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Hapert
•       Alexanderhof 1, plaatsen van een schutting
•       Pluto 20, kappen van een boom

Omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit verleend

Hapert
•       Molenstraat 34, vervangen houten staartbalk voor 

stalen staartbalk, datum besluit: 29-01-2021.

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•       Dennenbos 6, bouwen van een bedrijfshal met 

bedrijfswoning, datum besluit: 28-01-2021.

Hapert
•       Lemel 13, plaatsen van een tijdelijke woonunit, 

datum besluit: 02-02-2021;
•       Pluto 20, kappen van een boom, datum besluit: 

29-01-2021.

Netersel
•       De Hoeve 13, bouwen van een bijgebouw, 

datum besluit: 28-01-2021;
•       De Hoeve 7 C, uitbreiden en verbouwen van de 

woning, datum besluit: 28-01-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Bladel
•       Heeleind 45, bouwen van een carport, datum 

besluit: 28-01-2021.

Casteren
•       Wagenbroeken 13, bouwen van een woning, 

datum besluit: 28-01-2021.

Verleende vergunning apv/
bijzondere wetten

Hapert
•       Organiseren van de expositie KempenOptocht in 

Beeld/KempenOptocht uitgelicht van 7 tot en met 
21 februari 2021, datum besluit: 27-01-2021.

Wij zijn bedroefd door het overlijden van onze oud-raadsgriffier

Frans Dirks
Frans was van 1 maart 2003 tot 1 juni 2019 raadsgriffier van de gemeente Bladel. Hij was een toegewijd en 
deskundig griffier die zich hard maakte voor de belangen van de raad en die de raadsleden altijd met veel 
betrokkenheid en 
inzet ondersteunde waar hij maar kon. 
Buiten de raadsvergaderingen om kon Frans genieten van een goed gesprek en werd er veel en hartelijk 
gelachen. 

Wij zijn Frans dankbaar voor zijn enorme inzet voor de raad, de griffie en de gemeente Bladel. Zijn vrouw Gerry 
en zijn kinderen en kleinkind wensen we heel veel sterkte met dit grote verlies.

Gemeenteraad Bladel,
De raadsvoorzitter     De griffier
Remco Bosma      Jelle van der Wiel

Bladel, 8 februari 2021

Ons bereikte het verdrietige bericht dat op 4 februari op 66-jarige leeftijd is overleden onze oud-raadsgriffier

Frans Dirks
Frans was ruim 47 jaar in overheidsdienst. Hij kwam in maart 1982 in dienst bij de voormalige gemeente Bladel 
en Netersel (dat later onderdeel werd van de gemeente Bladel) en vervulde er de functies van medewerker 
Financiën, afdelingshoofd Financiën en griffier.
Van 2003 tot aan zijn afscheid in 2019 werkte Frans als griffier van de gemeenteraad. Wij herinneren hem als 
een harde werker, die stond voor wat hij vond en die met een analytische blik bóven alles het belang van de 
gemeenteraad diende.

Wij vinden het erg verdrietig dat Frans en zijn gezin niet langer hebben kunnen genieten van de tijd die ze 
sinds zijn afscheid bij de gemeente hadden gekregen. Wij wensen zijn vrouw Gerry, kinderen en kleinkind veel 
sterkte in de komende tijd.

Namens het college van 
burgemeester en wethouders
En de medewerkers van de 
gemeente Bladel

Burgemeester Remco Bosma
Gemeentesecretaris Ed Mol

Bladel, 8 februari 2021
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Personeel gezocht!!

TOPSHOP BLADEL

Ben jij na het lezen van deze advertentie net zo enthousiast als ons om
persoonlijk kennis te komen maken?

Mail ons dan een korte motivatie, CV of neem rechttreeks contact met ons op +31 (0)653 31 07 42.

info@topshopbladel.nl                 www.topshopbladel.nl

Tevens verwijzen wij naar onze website voor een 1ste indruk van onze winkel.

Dan zijn wij, Topshop Bladel, PER DIRECT op zoek naar jou, een collega
met passie voor retail en waarbij het grafische programma 

Adobe illustrator een appeltje-eitje is.

Je houdt je o.a. bezig met het uitwerken en vertalen van ontwerpen.

Je draagt ideeën voor verbeteringen aan.
We werken hard maar hechten ook veel waarde aan een informele werksfeer.

(Uren in overleg)

Je bent een aanpakker die zijn handen uit de mouwen wil steken en initiatief toont.

Wat ga je doen:
- Je hebt nauw contact met sportverenigingen en overige klanten, waarbij het
   logo ontwerp centraal staat.
- Je houdt onze website/webshop/social media kanalen up to date dankzij 
   jou creativiteit en verniewende ideeën.
- Je bent creatief en innovatief en helpt de winkel naar een hoger niveau. 
- De klanten helpen, zowel via de e-mail als telefonisch als op de winkelvloer.
- Online verkopen verzendklaar maken.

Ben je op zoek naar een afwisselende functie met veel ruimte voor eigen initiatief?
Help jij mij
op een fijne 
manier de
nacht door?

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

Pas jij bij Oktober? 
Jij draagt ’s nachts zorg voor een warm, 
veilig en vertrouwd thuis voor onze
bewoners. Jij weet precies hoe je met 
onze bewoners een professionele en
warme band kunt opbouwen en denkt 
mee hoe je passende zorg kunt leveren
in de nachturen. Waar nodig voer je
risicovolle handelingen uit.
Ben jij een nachtdier, sta je klaar voor
cliënten met een zorgbehoefte en wil
je werken op een PG en/of Somatische
afdeling? Dat kan bij Oktober. 

   

· Een contract van 16-24 uur 
· Marktconform salaris
 (FWG 35 CAO VVT)
· Goede secundaire arbeidsvoorwaarden
· Werken met de nieuwste technologie 

(domotica)
· Opleidingsmogelijkheden
· Een fijne werkplek met leuke collega’s 
 
Bekijk de vacature op:
werkenbijoktober.nl of neem contact
op met recruitment@zorginoktober.nl
of 0497-332711.

Verzorgende
Niveau 3IG 
Nacht 

werkenbijoktober.nl

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

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

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

Publicatie definitief 
aanwijzingsbesluit locatie 
ondergrondse restafvalcontainer 
Specht, Bladel

Op 16 december 2020 heeft het college ingestemd 
met het voornemen van Schipvast/Specht BV, Ronddeel 
12, 5531 AH Bladel, om aan Specht in Bladel een 
ondergrondse verzamelcontainer te plaatsen voor het 
huishoudelijk restafval van de bewoners van het 
appartementencomplex dat daar gebouwd wordt.

Eveneens op 16 december heeft het college een 
ontwerpaanwijzingsbesluit vastgesteld waarbij de 
exacte locatie van die container is aangewezen.
Dat ontwerpaanwijzingsbesluit en de bijbehorende 

stukken hebben gedurende 6 weken vanaf 
23 december 2020 ter inzage gelegen met de 
mogelijkheid om daar bezwaren tegenin te brengen. 
Niemand heeft van die mogelijkheid gebruik gemaakt.

Op 3 februari 2020 heeft het college dan ook het 
definitieve aanwijzingsbesluit vastgesteld. Dat 
definitieve aanwijzingsbesluit en de bijbehorende 
stukken liggen met ingang van 12 februari 2021 
gedurende 6 weken ter inzage bij de gemeente Bladel 
Het aanwijzingsbesluit kan ook ingezien worden via de 
website van de gemeente Bladel: www.bladel.nl. 

Tegen dit besluit kunnen belanghebbenden die eerder 
hun zienswijzen hebben kenbaar gemaakt tegen het 
ontwerpaanwijzingsbesluit, een gemotiveerd 

beroepschrift indienen bij de rechtbank Oost-Brabant, 
Postbus 90125, 5200 MA ’s-Hertogenbosch. Beroep 
kan worden ingesteld tot zes weken na de dag waarop 
het besluit ter inzage is gelegd.

Daarnaast kunt u de voorzieningenrechter van de 
rechtbank Oost-Brabant, Postbus 90125, 5200 MA 
’s-Hertogenbosch, verzoeken een voorlopige 
voorziening (tot schorsing van het besluit) te treffen.

Aan het indienen van een beroepschrift of een verzoek 
om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. 
Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen en/of een 
voorlopige voorziening vragen bij de rechtbank via 
http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. 
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Help jij ons verder te groeien?
MULTIFIX Group B.V. is een ambitieuze, internationale partner op het gebied van 
toelevering van metalen en kunststof onderdelen en assemblage van halffabricaten. 

We hebben drie divisies: 
- MULTIFIX Assembly is specialist in het samenstellen van mechatronische  

assemblages. 
- MULTIFIX Specials levert klantspecifieke metaal en kunststof maakdelen
- MULTIFIX Fasteners levert snel alle denkbare bevestigingsmaterialen en  

aanverwante producten

Wij leveren topkwaliteit en bedienen onze klant efficiënt, flexibel en persoonlijk. 
Kortom: we zijn een totaalontzorger voor onze klant. 
Vanuit onze vestigingen in Bergeijk, Brunssum en Shanghai werken wij in een  
team van ruim 130 enthousiaste, trotse en professionele collega’s samen aan het 
ontzorgen van onze klant en aan de verdere groei van ons bedrijf. Om voorbereid  
te blijven op de toekomst van MULTIFIX zijn wij op dit moment op zoek naar een: 
 

LOGISTIEK MEDEWERKER
 
Als logistiek medewerker werk je in een enthousiast team aan een efficiënte en 
effectieve goederenstroom binnen ons magazijn: je ontvangt, controleert en slaat 
inkomende goederen op, je verzamelt orders en maakt partijen verzendklaar, je 
laadt en lost vrachtwagens, je registreert ontvangen en te verzenden goederen in 
het ERP systeem en je voert controles uit. 

Kom jij met ons de goederenstroom fixen? 
Je hebt een MBO werk- en denkniveau en bent handig in het werken met een com-
puter. Je bent secuur, enthousiast en wilt je graag verder ontwikkelen in logistiek.  
Je kunt zelfstandig, maar ook in teamverband werken en bent zelfondernemend. 
Een rijbewijs of een heftruckcertificaat is een pré, maar geen vereiste.

Wij bieden je een uitdagende functie (fulltime) in een informeel en collegiaal team 
binnen een ambitieus, hard groeiend en financieel gezond bedrijf met uitstekende  
arbeidsvoorwaarden, ontwikkel- en doorgroeimogelijkheden en een informele 
sfeer. 

Durf jij de uitdaging aan? 
Bel voor aanvullende informatie met Richard Wijnen, 
Logistiek Manager: 06-20647338.

Je sollicitatie met CV mag je, bij voorkeur per e-mail, richten aan: MULTIFIX Group B.V. 
Gertrude van Dulmen, Bokkerijder 24, 5571 MX Bergeijk  E-mail: vacature@multifix.nl

COMMERCIEEL MEDEWERKER
De werkzaamheden bestaan uit:
•	 verkoop	van	alle	voorkomende	(elektrische)	fietsen,	mountainbikes	en	racefietsen	en	

aflevering	hiervan
•	 verkoop	van	accessoires	en	kleding
•	 het	bestellen	van	fietsen,	kleding	en	accessoires
•	 afrekenen aan de kassa
•	 meewerken aan het vullen en op orde houden van de winkel

Wij bieden jou een fulltime dienstverband met marktconform salaris. Je komt te werken 
in	een	klein	gezellig	team	en	er	is	ruimte	voor	bijscholing	op	vakgebied.
Ben	jij	gek	van	fietsen	en	heb	je	sales	ervaring.	Solliciteer	dan	direct	en	mail	je	cv	en	
motivatie	naar	tijs@fietsland.com.

Dijk	40a,		5521AZ		Eersel				|				0497-513098	   |				www.fietsland.com

BEN JIJ GEK OP FIETSEN?
Fietsland.com	in	Eersel	is	al	ruim	20	jaar	een	begrip	in	de	regio	op	fietsgebied.	Wegens	
aanhoudende	groei	zoeken	wij	per	direct	een	sportieve	medewerker	met	klantgerichte	
instelling	om	ons	team	te	versterken.	

Word jij onze nieuwe collega?

www.poetszorg.nl    085 076 11 00

     

 

 

WIJ ZOEKEN MEDEWERKERS IN DE ZORG! 
Wij zijn op zoek naar enthousiaste flexibele zorgmedewerkers (niveau 2,3,4) voor 
ons kleinschalig wooninitiatief. Wij bieden vaste arbeidsovereenkomsten aan.       
Het aantal uren per week is bespreekbaar. 

 

WIE ZIJN WIJ? 

Navis Curae is een zorgonderneming die thuiszorg verleent binnen Villa Bleijenburgh 
in Bladel. Samen met de bewoners van dit kleinschalige woonzorgcomplex wordt er 
gekeken hoe we met ondersteuning het dagelijkse leven zoveel mogelijk in stand 
kunnen houden. Wij streven ernaar om het behoud van sociale contacten, welzijn en 
gezondheid zo optimaal mogelijk te houden. 

 

WAT GA JE DOEN? 

Met durf, daadkracht en initiatief zorg je ervoor dat alle bewoners en familieleden 
zich thuis voelen, je levert met een klein team zorg op maat en je draagt bij aan een 
zinvolle dag van de bewoners. Je bent er voor de bewoners en je beweegt mee op de 
behoeftes van ieder individu. 

 

WIE ZOEKEN WIJ? 

Een zelfstandige verzorgende die belevingsgerichte zorg kan bieden aan bewoners 
met dementie en/of somatische klachten. Je bent in staat om zelfstandig te werken 
en je hebt relevante werkervaring. 

 

Wil jij echt wat betekenen in een kleinschalig wooninitiatief? Dan hebben wij een 
superleuke baan voor je. Wacht niet langer en stuur je CV en korte motivatie naar 
anita.frank@naviscurae.nl 

 

Meer informatie? Bellen kan ook! 06-14495255 

 

 

VACATURES

Vacatures 
in de regio!
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Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

Wil je PC55 
bezorgen?

Meld je aan via 
www.foldersbezorgen.com

Bij deze gaat de duim omhoog voor Giel Timmers, die 
het hele jaar de straten Margrietlaan, Nassauplein en 
gedeeltelijk Willem van Oranjelaan schoon houdt van 
zwerfafval en in de winter op verschillende plaatsen 
ook de sneeuw verwijderd. Giel bedankt! 

Namens de bewoners

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

Een duim omhoog voor Hulp in Nood voor het gebak. Het was een lekkere verrassing en 
we hebben ervan genoten. Bedankt!

Bewoners en personeel Populierenlaan en Lindenlaan Floriaan, Bladel

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

Mijn duim staat omhoog voor de Pintewippers uit Hapert. Bedankt voor de goed gevulde 
fruitmand. Dat doet goed.

Mia

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

Een dikke duim omhoog voor de vele buurtgenoten die gekookt hebben, boodschappen 
gedaan, kaarten gestuurd, geïnjecteerd, zuurstof aangesloten en wat al niet meer. 
Dank hiervoor!

Rob en Willeke

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

  WIST
     JE 
DAT...?

... de hoeveelheid water 

op aarde gelijk blijft? 

Hoewel het constant 

wisselt van samenstelling 

(waterdamp, ijs, water) 

wordt het steeds 

gerecycled. 

Mensen en dieren bevatten 

ook water, dat weer vrij-

komt als we overlijden. 

Het water dat zich nu in 

je lichaam bevindt, 

zou dus best ooit eens 

gedronken kunnen zijn 

door dinosauriërs. 

De GGD ont-
vangt berichten 
dat ouderen in 
Noord-Brabant 
worden gebeld 
door oplichters 
die zich voordoen 
als werknemers 

van de GGD. Zij willen een afspraak ma-
ken voor een coronavaccinatie bij ou-
deren thuis. Let op: dit is een vorm van 
oplichting!

Ouderen vanaf 85 jaar ontvangen deze 
week een uitnodiging voor de coronavac-
cinatie. Mensen in de leeftijd van 85 tot 90 
jaar krijgen een uitnodiging per post van 
het RIVM. Huisartsen nemen persoon-
lijk contact op met de 90-plussers in hun 
praktijk.

Mobiele ouderen moeten zelf bellen met 
een landelijk nummer om een afspraak te 
maken. Zij worden gevaccineerd op een 
van de vaccinatielocaties van de GGD. 
Niet-mobiele ouderen worden door de 
huisarts gevaccineerd, zodra dit kan. Vac-
cinatie door de GGD is altijd gratis!

Denkt u dat u slachtoff er bent geworden 
van deze vorm van oplichting? Doe dan 
vooral aangifte bij de politie en meld het 
ook bij de GGD Brabant-Zuidoost 088-
0031100 of info@ggdbzo.nl. 

Heeft u vragen over de coronavaccins 
en de coronavaccinatie? Kijk op www.
coronavaccinatie.nl of bel het landelijke 
nummer 0800-1351 (dagelijks van 08.00 
tot 20.00 uur).

Voorkom oplichting: 
GGD vaccineert gratis 
en niet aan huis!

Sinds 1 januari 2021 geldt een regis-
tratieplicht voor (land)bouwvoertuigen. 
Als je voertuig harder dan 25 kilometer 
per uur kan rijden, ben je verplicht een 
kentekenplaat op het voertuig te beves-
tigen. Daar-naast start op 1 mei 2021 
een APK-plicht voor land- en bosbouw-
trekkers die harder kunnen rijden dan 
40 kilometer per uur. Is een ontheffi  ng 
verplicht voor jouw voertuig? Dan moet 
je het registreren. Je moet ook de bij-
behorende kentekenplaat achterop het 
voertuig monteren. 

De registratie kost € 18,00. Heb je al een 
kenteken voor grensverkeer (GV-kenteken)? 
Dit kenteken kun je laten omzetten voor 
€ 10,40. Is voor jouw voertuig ook een 
kentekenplaat verplicht? Dan komen de 
kosten voor de aanschaf van de kenteken-
plaat daar nog bij. Meer informatie over de 
registratieplicht vind je op de website van 
de RDW.

Registratieplicht 
(land)bouwvoertuigen
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Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

Wél!zijn De Kempen is een welzijnsorgani-
satie die met tal van vrijwilligers diensten 
organiseert. Zo ondersteunen zij kwetsbare 
burgers. Zij zoeken:

E-reader expert
Wil jij een hoogopgeleide man uit Bladel 
helpen bij het leren omgaan met een e-rea-
der? 

Meneer heeft dementie en daarnaast ook 
een oogbeperking waardoor lezen steeds 
slechter gaat. Hij heeft een e-reader maar 
kan er niet mee omgaan. Hierdoor ervaart 
hij veel stress. Ben jij de vrijwilliger met 
enige levenservaring die iets voor hem kan 
betekenen? 

Maatjes die gezelschap kunnen bieden 
in Reusel voor:
-  een 68-jarige mevrouw. Ze zou het fijn 

vinden als jij af en toe langskomt om een 
praatje te maken. Ze komt uit Senegal, 
spreekt Nederlands, maar is moeilijk te 
verstaan.

-  een 51-jarige vrouw. Ze wil er graag met 
jou op uit met haar rollator of scootmo-
biel. Een praatje en een bezoekje bij haar 
thuis stelt ze ook al erg op prijs!

-  een 85-jarige weduwe met korte termijn 
geheugenproblemen. Hierdoor is ze ach-
terdochtig maar vindt het wel erg fijn om 
wat meer aanspraak te hebben.

Bent u geïnteresseerd en wilt u een van 
deze mensen helpen, neem dan contact 
op met Eefje Heesterbeek, 0497-514746 of 
maatjes@welzijndekempen.nl

 
* * * * *

www.vrijwilligersburaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

Trimsalon 
“PICOBELLO”

trimsalon voor honden

trimsalon-picobello@chello.nl
Lindenstraat 18

Hapert
Tel. 0497-387368
Tel. 06-30099999like ons op facebook

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

Vanwege de 
coronamaatre-
gelen zijn er dit 
jaar geen ge-
wijzigde ope-
ningstijden tij-

dens carnaval. Het gemeentehuis is dus 
gewoon open.

De contact met de gemeente loopt voor-
namelijk telefonisch of online. We probe-
ren onze dienstverlening zo goed mogelijk 
door te laten gaan. Ons loket burgerzaken 
werkt alleen op afspraak. Een afspraak ma-
ken kan via 0497-650001.

Normale 
openingstijden 
tijdens carnaval

Misschien heeft u de tent aan de Kerk-
pleinzijde van het gemeentehuis al zien 
staan. De komende maanden wordt de 
buitengevel van het gemeentehuis op-
gefrist! Op het moment wordt er al volop 
geschilderd. De twintig jaar oude houten 
onderdelen krijgen namelijk een ander 
kleurtje. 

In overleg met de architect van het ge-
meentehuis, de heer Van Huut, is gekozen 
voor de kleur Purper-rot.  Een flinke klus! 
Van kozijnen, deuren, roosters tot gevel-
bekleding, eigenlijk alles wat van hout is, 
wordt opgefrist door glas- en schildersbe-
drijf Michiels uit Reusel. 

De komende tijd is er dus volop bedrijvig-
heid rondom het gemeentehuis. Materieel 
wordt gelost, de gevelbekleding verdwijnt 
tijdelijk en er zullen bedrijfswagens van 
Michiels op de parkeerplaats staan. De 
bouwketen worden op een nader te bepa-
len plek neergezet. Heeft u vragen of er-
vaart u overlast? Neem dan gerust contact 
met ons op.

Gemeentehuis wordt opgefrist!
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Carnaval vieren we dit jaar in onze “eigen 
bubbel” zoals omroep Brabant het zo mooi 
omschrijft…. Niks aan….. juist het sociale 
en de ontmoeting maakt carnaval en ook 
andere festiviteiten zo gezellig.

Dus dit jaar voor de TV met deze super-
lekkere pizza en een potje bier, hossend 
met alleen het gezin door de huiskamer. 
ALAAF!!

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

76

QUICHE, TAART en PIZZAE

Laat de frikandellen ontdooien en verwarm de 
oven voor op 220 graden. 
Maak het zakje dipsaus aan zoals op de verpak-
king beschreven staat. 
Smeer een dun laagje op het pizzadeeg (de evt. 
bijgeleverde saus wordt niet gebruikt). 

Snijd de frikandellen in plakjes en beleg de piz-
za hiermee. 
Bak de pizza in de voorverwarmde oven in 12-
15 minuten gaar. 
Spuit de curry en mayonaise over de 
pizza en bestrooi met de gesnipperde uitjes.

Ingrediënten:
m een rol vers pizzadeeg 
m 4 à 5 frikandellen
m zakje Duyvis Carnaval dip*
m een fijn gesnipperde uien
m knijpfles mayonaise
m knijpfles (hela) curry

*  Houd je niet van de kerriesmaak van de 
Carnaval dip, neem dan de Paté Royal.

Lekker met een pilsje natuurlijk! ALAAF!

Voorbereiding: 10 minuten

Frikandellen Pizza

Klaar in: 25 minuten

T i P

Voor: 4 personen

Bereiding:

WIST 
   JE 
 DAT...?

... mannen die denken dat bier een echte mannendrank is 
helaas teleurgesteld moeten worden? 

Het eerste opgeschreven recept voor bier is van een vrouw. 
Ze heette Ninkasi, werd beschouwd als een Soemerische 

biergodin en brouwde zo’n 3800 jaar geleden bier.

VERMAAK

76

QUICHE, TAART en PIZZAE

Laat de frikandellen ontdooien en verwarm de 
oven voor op 220 graden. 
Maak het zakje dipsaus aan zoals op de verpak-
king beschreven staat. 
Smeer een dun laagje op het pizzadeeg (de evt. 
bijgeleverde saus wordt niet gebruikt). 

Snijd de frikandellen in plakjes en beleg de piz-
za hiermee. 
Bak de pizza in de voorverwarmde oven in 12-
15 minuten gaar. 
Spuit de curry en mayonaise over de 
pizza en bestrooi met de gesnipperde uitjes.

Ingrediënten:
m een rol vers pizzadeeg 
m 4 à 5 frikandellen
m zakje Duyvis Carnaval dip*
m een fijn gesnipperde uien
m knijpfles mayonaise
m knijpfles (hela) curry

*  Houd je niet van de kerriesmaak van de 
Carnaval dip, neem dan de Paté Royal.

Lekker met een pilsje natuurlijk! ALAAF!

Voorbereiding: 10 minuten

Frikandellen Pizza

Klaar in: 25 minuten

T i P

Voor: 4 personen

Bereiding:

Donderdag 18 februari is er een gratis 
online FIFA-toernooi. Het toernooi wordt 
in zes gemeentes gespeeld op de Play-
station en de XBOX. De fi nales zullen 
via een livestream worden uitgezonden, 
zodat de deelnemers ook echt kunnen 
schitteren voor een groot publiek. 

Prijzen
Deze fi nales worden door ESL Gaming 
voorzien van professioneel commentaar. 
Voor de winnaars zijn er prijzen te winnen 
in de vorm van cadeaubonnen. Er zijn ook 
prijzen voor de leukst verklede deelnemer 
of de deelnemer met de meest originele 
yell. 

Meedoen? 
Wil je meedoen aan het toernooi, meld je 
dan aan via 

https://play.eslgaming.com/benelux/
carnavals-competitie

Online FIFA-toernooi in carnavalsvakantie
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* Voor al uw nieuwbouwwerken
* Renovatiewerken
* Onderhoudswerken
* Project-ontwikkeling
* Machinale timmerwerken

onder komo-keur

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

UIT DE GEMEENTERAAD

Ambitieus isolatieprogramma 
Ons voorstel om ons als Bladel uit te spreken voor een ambitieus isolatieprogram-
ma is door de gemeenteraad aangenomen! In Bladel heeft 48% van de woningen 
nog een energielabel heeft van C tot en met G, dat wil zeggen dat er nog veel winst 
te behalen is op het gebied van verduurzaming!  Isoleren is niet alleen goed voor 
het milieu, het draag bij aan het comfort van woningen en een lagere energiereke-
ning. Om die reden wordt door het Europees Fonds Regionale Ontwikkeling een 
isolatieprogramma doorgevoerd. We zijn blij dat gemeente Bladel zich daar nu bij 
aansluit.  

Verder hebben we voorgesteld dat we er als gemeente op aandringen dat bij de 
ontwikkeling van het isolatieprogramma voor (sociale) huurwoningen, als voor-
waarde wordt gesteld dat de maandelijkse woonlasten van de huurder na de reno-
vatie niet meer mogen stijgen dan de besparing in energiekosten oplevert! Ook dit 
voorstel is aangenomen!

Grootschalige bedrijvigheid in de Kempen
Het voorstel met afspraken en ambities over een nieuw Grootschalig bedrij-
venterrein (KBP) was helaas enkel een weergave van een onderzoek van de 
(toekomstige) wensen onder de ondernemers in de Kempen. Het lijkt dan 
ook of er zo snel mogelijk een nieuw KBP moet komen. Het is wat PRO5 veel 
te beperkt om zulke conclusies te trekken. Uiteraard vinden wij het belang-
rijk om te weten hoe ondernemers het bedrijfseconomisch graag zouden 
willen, maar als volksvertegenwoordigers vinden wij het nog veel belangrij-
ker hoe dit allemaal uitpakt op onze leefomgeving. 

Zaken die daarbij volgens ons een grote rol spelen zijn: gewenste bevolkings-
groei, voldoende arbeidskrachten, passend woningbouwbeleid, het behou-
den van een plattelandsomgeving, het tegen elkaar aan groeien van de 
verschillende dorpen, kansen voor groeibedrijven vanuit ZZP, arbeidsmigra-
tie uit andere landen en de werkgelegenheidskansen voor vakmensen en 
mensen met een achterstand op de arbeidsmarkt in de regio. 

Het PRO5-voorstel dat we over al deze onderwerpen hadden opgesteld heeft 
het helaas niet gehaald maar wij zullen erop blijven aandringen dat eerst 
duidelijk wordt wat de effecten zijn van deze grootschalige ontwikkelingen 
op onze mensen en dorpen in de gemeente!

Kom in actie en help ons mee!
Als PRO5 zijn we volop op zoek naar nieuw talent, die samen met ons het Sociale, 
Solidaire en Duurzame geluid van de gemeente Bladel willen laten horen!  We 
zoeken mensen die onze ideeën een warm 
hart toe dragen. Alles is mogelijk, gewoon een 
keertje meepraten of zie jij jezelf al op een 
plekje op onze kandidatenlijst?! 

Heb je ideeën, vragen of suggesties? Wil je 
meer weten van onze partij of het gemeente-
raadswerk? Lijkt het je leuk om je in te zetten 
voor jouw gemeente?  

Laat dan van je horen! 
Neem contact op met Fractievoorzitter Hugo 
Maas (hugo@pro5.nu / 0683333571) of kijk op  
www.PRO5.nu.

KEMPEN - Nu evenementen nog steeds 
niet mogelijk zijn, gaat KempenEnergie in 
samenwerking met Bibliotheek De Kem-
pen de OnlineEnergieWorkshops organi-
seren. Tijdens de OnlineEnergieWorkshop 
komt telkens één thema aanbod, zoals 
isolatie, ventilatie, de warmtepomp, elek-
trisch rijden en (collectieve) zonnedaken. 
In elke workshop is er veel ruimte voor het 
stellen van vragen. De thema-workshops 
worden afgewisseld met een workshop 
met het algemene onderwerp ‘verduur-
zaming van je woning’ waarbij vragen van 
de deelnemers centraal staan. De Ener-
gieGidsen van KempenEnergie geven de 
workshops en delen tips en informatie.  

De OnlineEnergieWorkshops gaan om de 
twee weken plaatsvinden vanaf 25 febru-

ari, op een dinsdag- of donderdagavond 
van 20.00 tot 21.30 uur. Ze worden aange-
boden via Zoom. Deelnemen kan dus ge-
woon vanuit huis, op de bank of aan tafel. 
Je hoeft de deur niet uit! 

De OnlineEnergieWorkshops vinden 
plaats op:
-  Donderdag 25 februari: Isoleren. Waar 

let je op en hoe pak je dat aan?
-  Dinsdag 9 maart: Ventilatie. Een betere 

isolatie vraagt om betere ventilatie!
-  Donderdag 25 maart: Warmtepomp.  

Ja/nee, een hybride oplossing? Wat is 
mogelijk!

-  Dinsdag 6 april: Alle vragen over ver-
duurzaming van je woning.

-  Donderdag 22 april: Zonnepanelen. De 
eerste of laatste stap in verduurzaming? 

Is mijn dak geschikt?
-  Maandag 3 mei: Collectief zonnedak. 

Geen geschikt dak...? Het kan ook sa-
men!

-  Donderdag 20 mei: Elektrisch rijden. Wat 
zijn de mogelijkheden en wat komt erbij 
kijken?

-  Dinsdag 1 juni: Alle vragen over verduur-
zaming van je woning.

Reserveren 
De OnlineEnergieWorkshops zijn gratis bij 
te wonen. Tickets zijn te reserveren via 
de website van de Bibliotheek de Kem-
pen. Klik om te reserveren in de agenda 
van de bibliotheek op de desbetreffende 
datum. Na aanmelding ontvangen deel-
nemers op de dag van de workshop zelf 
een aanmeldlink vanuit de bibliotheek, in-
clusief een instructie rondom het gebruik 
van ZOOM. 

Wees er snel bij, want per workshop zijn 
15 ‘stoelen’ te reserveren. Een online 
workshop biedt mogelijkheden om met 
anderen in gesprek te gaan en ervaringen 
uit te wisselen. Het beloven dus interes-
sante en dynamische avonden te worden.

KempenEnergie en Bibliotheek de Kem-
pen ontmoeten jou graag bij de Online-
EnergieWorkshop!

www.bibliotheekdekempen.nl

OnlineEnergieWorkshops 
voor iedereen die zijn huis 
wil verduurzamen
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Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 6

Life w
ould be so m

uch easier if w
e could just look at the source code.

8 7
6 7

5 8 2 4
1 2

4 7 6 3
1 7

9 6 2 7
4 1

2 9

 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 6

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#5

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

5 4 2 6
6 7 5 9 6 4

3 1 3 4 9
3 7 3

6 9 9 4 7
5 6 3 2 1 5

4 8 2 8 3
8 5 2

8 3
9 1 3

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

2 3 4 5 4 2
2 2 4 1

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 6

M
any a girl at loose ends is anxious to be tied up.

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

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

4 7

PUZZELEN

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

Cryptofilippine – Thema: Voetbal 
 
 A 1  7 15 6   3  3  12     
  B 11 5  15  3 14  10  4     
      C  2 15   16 11 1  12  
 D   3  9  12  4   9 16    
  E 8  6 12   16 13  12 4     
   F 8  2    8 9  1 15 6  16 

     G 9  16 13 9 12       
H 4 6   1 2  3     11 3  16  
 I 14 7   11   5  3  7     
      J   10  3  7     
    K  9  1  3 9       
 L 13  16 14   6    16 15 16   16 

     M 4  6 1 8  5      
 N 8   1 15   16 11 5  9     
  O 1  16 9  3  11   1     
P 6 7  16      2  15 16 16  16  
  Q 8   1  7 11 14  10   4   
R 11  15  6   8  9 7 3      
 
 

A – Meester van de maand (12)
B – Dringend verzoek van een 
  vrijetrappenspecialist (11)
C – Geen zaalvoetbal en 
  indoor hockey (10)
D – Eerste reserve (2,8,3)
E – Hierop wordt hotseknots-
  begoniavoetbal gespeeld (11)
F – Voordat die competitie begint 
  weet je al wie er wint (14)
G – De beste verdediging (6)
H – (Geen) feest in het keepersgebied (16)
I – Behandelt de randzaken (12)

J – Doet zijn werk fl uitend (7)
K – Was een boom van een 
  verdediger (4,4)
L – Onderdeel van een 
  keeperstraining (16)
M – Snoepsensatie (8)
N – In dat gedeelte van de kast staan 
  alle trofeeën (13)
O – Strafpunt (11)
P – Vechten voor ons land als 
  roofdieren (6,10)
Q – Werkterrein van een netwerker (13)
R – Kwartaalabonnement (12)

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

De winnaar van vorige week is: 

Daan Perrij uit Hoogeloon

met het oplossingswoord: 
‘jubileumuitgave’

Daan heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

 
   A 13 2 2   7  4   7 12   
 B 11 13 2 2  4   14 7       
     C  2  7   10  1    
  D 8 10 10  14    7       
    E 1 2   7   5  6  9  
       F   10 7  14 10    

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

Voetbal

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

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

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

  WIST
     JE 
DAT...?

... je je tranen maar 

beter kunt laten gaan 

als je verdrietig bent? 

Als je huilt, komt er 

endorfi ne vrij, wat maakt 

dat je je beter voelt. 

Daarom lucht een 

huilbui ook op.

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!

GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

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

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

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

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

 Sniederslaan 20a • Bladel • 0497-385633
www.topshopbladel.nl
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40,-
25,-

DEALER

30,-
www.deleesttegels.nl

PER 
M2

PER 
M2

PER 
M2

DEALERDEALER

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Meeltjes

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.

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

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

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.

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.

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

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.

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

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

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

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

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.

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

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.

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.

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

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.

Aupingspiraal met ombouw, 140 x 200, met 
2 nachtkastjes en spiegelkast. € 50,-.
Tel. 06-38656746.

6 zware, blankeiken eetkamerstoelen met 
hoge leuning. € 10,- p.st. Tel. 06-38656746.

2 Fitform sta-op stoelen, i.g.st. 
Vr.pr. € 125,00 per stuk. Tel. 06-47956122.

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

2 paar Viking schaatsen, noren, mt. 40 en 44, 
laag toermodel, incl. beschermers. 
Tel. 0497-382409.

Goedwerkende Miele wasdroger, € 35,00. 
Set van 5 lampen, € 50,00. 3 leren stoelen, 
€ 30,00. Tel. 06-42582378.

Chicco wipstoeltje, verstelbaar, met gordels, 
€ 8,00. Tel. 06-20777677.

Mutsy kinderwandelwagen met voetenzak.
Kleur zwart/grijs. € 35,-. Tel. 06-30206083.

Te huur (pedicure) 
praktijkruimte
± 20 m². In het pand is ook Podotherapie 
gevestigd. Begane grond. Groot parkeerterrein. 
Inlichtingen: 0497-387848.

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

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

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

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

VERLOREN: Hoorapparaat op de markt in 
Hapert, in buurt van de Lidl en geldautomaat.
Tel. 06-49658634.

VERLOREN: Horloge op dinsdag 2 februari in 
Bladel. Tel. 06-39022846. 

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: 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: Doos met muziek-
CD’s, CD-roms en DVD’s (assorti) in Bladel. 
App of SMS: 06-21241370.

GRATIS AF TE HALEN: 2 donkerblauwe 
fauteuiltjes, i.g.st. Tel. 0497-387999.

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: 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.

GEVRAAGD: Grammofoonplaten van 
The Beatles en Elton John. Tel. 06-33841842.

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

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

Accu Boormachines en Accu Slagboormachines
Luchtslang Haspels - Garagekrikken 4 ton

PARTIJGOEDEREN TE KOOP

Lange Voren 30a - Reusel
Telefoon 06-12298673

GEREEDSCHAPS-

SPECIALIST

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

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 

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,-

Geen weekblad?
Laat het ons weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!BLADEL  ●  T (0497) 38 11 23  ●  WWW.GIJSBERSCV.NL

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

In memoriam

Ad Prins
Bij Bladella hangt de vlag halfstok. Ad Prins, 70 jaar 
jong, is overleden. Afgelopen maand zou hij gehul-
digd worden voor 60 jaar ‘trouw aan Bladella blauw’. 
Ad was als voetballer en ook als vrijwilliger een trouw 
lid van de club. Dit verlies is moeilijk te accepteren. 
Door zijn gezondheidsproblemen de laatste jaren 
heeft hij te kort van de vruchten van zijn arbeidzaam 
leven kunnen profi teren.

Lid zijn van Bladella was ook voor Ad de normaalste 
zaak van zijn leven. Toen hij 10 jaar oud was meldde 
hij zich al als jeugdlid. Hij was de oudste zoon van 
kapper Toon Prins bij de Markt. De voetbalclub was 
belangrijk voor hem. Hij trainde met de selectie-elf-
tallen, begin jaren zeventig stond hij opgesteld als 
voorstopper van het blauw-witte vaandelteam. 

Ad was geen druktemaker, hij speelde met inzet maar sportief. Dat hij vaak de aan-
voerdersband droeg lag voor de hand. Hij was van nature een bemiddelaar als de 
spelers het met elkaar aan de stok kregen. Na zijn actieve voetbalcarrière kwam hij 
vaak als vrijwilliger op het sportpark. Hij was leider/trainer bij het damesteam, waar 
hij Marion ontmoette, was lid van de jeugdcommissie, werd hoofdleider van toen de 
A-jeugd, beheerde een tijdlang de materialen van de club mee en was ook actief bij 
de ijsbaan. Ad trad zelden op de voorgrond maar was er altijd wel ‘gère bij’.

Door zijn inzet en zijn gevoel voor verantwoordelijkheid op zijn werk als matrijzen-
maker, bij onder andere Philips, leek het een logische stap naar een eigen bedrijf. 
Hardwerkend, standvastig, sociaal, zulk een degelijke persoonlijkheid typeert Ad 
Prins. Bij Bladella kennen we Ad later als een rustige supporter met een evenwichtig 
oordeel. De laatste jaren volgde hij de thuiswedstrijden van het eerste elftal op zijn 
eigen plek achter het doel en analyseerde hij het spel altijd positief. 

Het is goed Ad, ‘ne goeie mens’, gekend te hebben. We moeten 
afscheid nemen van een trouw en een oprecht Bladella-lid. 
Helaas, naar menselijke maatstaven, veel te vroeg. 

Wij wensen Marion en Ralf, en de rest van familie 
en vrienden heel veel sterkte de komende tijd.

INFORMATIEF

‘Hoe vertellen we het de kinderen?’, 
‘Mijn kind is vaak boos sinds de schei-
ding, hoe ga ik daar mee om?’, ‘Mijn ex 
stelt te weinig regels bij de kinderen, 
hoe ga ik daar mee om?’, ‘Hoe zijn we 
als ex-partners toch samen ouders?’, 
‘Hoe zeg ik tegen papa dat ik wel met 
mama op vakantie wil?’, ‘Mijn ouders 
maken ruzie waar ik bij ben, wat nu?’  

Zoektocht
Centrum voor Jeugd en Gezin+ (CJG+) de 
Kempen weet uit ervaring dat vragen rond-
om scheiding voor ouders vaak gepaard 
gaan met een zoektocht naar de juiste aan-
pak. Het project ‘Kind en Scheiding’ richt 
zich op inwoners die te maken hebben met 
een scheiding en vragen hebben hoe hier 
goed mee om te gaan in het belang van 
hun kinderen. Neem gerust een kijkje op 
www.kempengemeenten.nl/kind-en-schei-
ding.

Telefonisch spreekuur
Via 0497-745544 kunt u (anoniem) een af-
spraak maken voor het telefonisch spreek-
uur (voor kinderen, ouders en omgeving). 
Tijdens dit spreekuur beantwoorden jeugd- 
en gezinswerkers van CJG+ uw vragen. 
Ook kijken zij of er misschien meer nodig 
is, bijvoorbeeld een online training.

Kind en Scheiding; 
ondersteuning in 
de Kempen

Als uw kat wegloopt van huis, wilt u 
deze natuurlijk zo snel mogelijk terug-
vinden. Mochten anderen uw kat zien, 
kunnen zij dit melden bij de gemeente. 
De gemeente schakelt dan de Dierenbe-
scherming in. 

Als uw kat niet gechipt is, is het voor de 
Dierenbescherming niet mogelijk om u als 
eigenaar te achterhalen. Hierdoor wordt in 
83% van de gevallen de eigenaar van een 
kat niet teruggevonden. Laat uw kat daar-
om chippen bij de dierenarts! Zo vergroot u 
de kans om uw kat terug te vinden.

Laat uw 
kat chippen!
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Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Petrusklepel
De paus zat op zijn witgele pen te kauwen. 
Geen carnaval dit jaar... Dat kón toch niet 
voor een Argentijn! De ene na de andere 
kardinaal had het afgeraden om de stad 
in te gaan. Veel te gevaarlijk, met corona 
en zo. ‘Maar ik ben toch al geprikt?’ pro-
testeerde Francesco. Ook geen verklede 
drakendans bij de Trevifontein, met de Chi-
nese kokkin? Neen! Die nacht kon de H. 
Vader niet slapen. Hij zei tot het Jozefbeeld 
op zijn nachtkastje: ‘Giuseppe, ik houd het 
niet meer vol. Zorg dat er een wondertje ge-
beurt.‘ En zo sloop de paus, in het geheim, 
op zijn Chinese pantoff els het Vaticaan 
uit. In het maanlicht lag de Trevifontein er 
prachtig bij. De H. Vader maakte neuriënd 
een paar danspasjes. Een soort tango voor 
bejaarden. Heerlijk! Maar - alle katten van 
Rome bij elkaar - wie zag hij daar? Het was 
Benedictus, in zijn rolstoel, verkleed als 
Beierse beer... Francesco aarzelde geen 
minuut. Hij sprong over de rand van het 
fontein. Als hij deed alsof hij de muntjes 
opraapte voor de armen zou hij gered zijn. 
Maar wat gebeurde er? De paus landde 
niet op de bodem van het fontein, maar óp 
het water. Miracolo! De paus stond op het 
water! Ratzinger richtte zich op uit zijn rol-
stoel en maakte met zijn smartphone een 
foto. ‘Das glaubt doch Niemand ja! Super 
toll das ich zurückgetritten bin! Jetzt kan 
ich hingehen in Friede.‘ En zo werd carna-
val 2021 voor beide pausen toch nog een 
feest, met dank aan de goede Sint Jozef.

Pastoor Schilder

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

Maandag 15 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 16 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Aswoensdag
Woensdag 17 februari
09.00 uur: Hapert, Den Tref 
09.15 uur: Casteren, Kerk
19.00 uur: Bladel, Kerk 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk

Donderdag 18 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vrijdag 19 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Zaterdag 20 februari
16.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Kruisweg
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

1e Zondag van Veertigdagentijd
Zondag 21 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 20 en 21 februari)
Bladel zaterdag:
- Ouders van de Vliet-Timmermans

Bladel zondag:
- Alle overledenen van de 
  familie De Leest-Kolsters
- Overleden ouders Groenen-Joosten 
  en overleden kinderen
- Jan Aarts en zoon Jan

Casteren:
- Frans van de Wijdeven

Hapert:
- Frans en Mia Sterke-Hendriks

Hoogeloon:
- Jan en Paula Peeters, Toos, Nel en Asse

Netersel:
- Voor het welzijn van de parochie

Mededelingen:
-  In de vastentijd zijn er extra activiteiten 

in de parochie, om ons geestelijk voor te 
bereiden op Pasen.

-  Kinderen zijn welkom om op vrijdagmid-
dagen te oefenen voor het zingen op 
Palmzondag (28 maart).

-  Elke zaterdag bidden we om 17.00 uur de 
Kruisweg in de kerk van Bladel. 

-  Op de 2e, 4e en 6e zondag van de Veer-
tigdagentijd is de collecte in alle kerken 
bestemd voor ons Vastenproject.

-  We laten het koekje achterwege bij het 
koffi  e drinken, behalve op zon- en feest-
dagen.

-  Het bijbeluurtje is elke 2e en 4e woensdag 
van de maand om 19.30 uur. We lezen in 
stukjes het lijdensverhaal volgens Marcus.

-  Neem eens een kijkje op onze vernieuwde 
website: www.parochiepetruspaulus.nl

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

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
- Overleden ouders Van Laarhoven-
  Vosters en Maria van Laarhoven-
  van Accom

Maandag 15 februari
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 16 februari
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Aswoensdag: dag van Vasten 
en Onthouding
Woensdag 17 februari
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Petra Rutten-van de Voort

Donderdag 18 februari
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Peter van Loon

Vrijdag 19 februari  
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

1e Zondag van de Vasten
Zaterdag 20 februari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 21 februari
09.30 uur: Eucharistieviering
- Piet van de Ven (vw. verjaardag)
- Toon van Gisbergen
- Jan Maas
- Kees Dobbelaar

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 
Radio 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

Oud-pastoor pater Wim Wouters overleden
Per telefoon vertelde pater Frans van der Weijst dat zijn 
medebroeder pater Wim Wouters, na voorzien te zijn van 
het H. Sacrament der zieken, is overleden in de leeftijd van 
84 jaar. Wim is zeven jaar pastoor geweest van de paro-
chies Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel, tot aan de 
fusie die plaatsvond in 2013. 

Sinds de tijd dat ik hier nu werkzaam ben, heb ik van veel 
mensen heel veel verhalen over pater Wim gehoord, en al-
lemaal positief. Hij was een realistische, gelovige, milde en 
nuchtere verbinder die dicht bij de mensen stond. Het was 
een bedachtzame en wijze man, met een -vind ik- heerlijk gevoel voor humor. Zelf heb 
ik hem verschillende keren gesproken en als hij het had over samen kerk zijn, over de 
leer en het leven, dan dacht ik altijd: kijk, zo kan het dus ook! We verliezen in pater 
Wim Wouters een fi jne man, een goede priester die hart had voor God en de mensen 
en die heel veel heeft betekend voor de mensen gedurende zijn leven en gedurende 
zijn pastoraat in Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel. We blijven de goede en warme 
herinneringen koesteren, alsook zijn visie op Kerk en leven, en we bidden dat hij door 
God, die hij altijd heeft willen dienen, ook in de minsten der Zijnen als missionaris, met 
open armen welkom geheten mag worden in het Hemels Vaderhuis. Pater Wim Wou-
ters, namens vele parochianen: bedankt voor alles en adieu, tot ziens, tot ziens bij God.

Pastoor David van Dijk
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Dorpstraat 25A - 5575 AE Luyksgestel 
www.uitvaartbegeleiding-kempenland.nl 

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

INFORMATIEF

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Niet treuren om wat er niet meer is.
Blij zijn om wat er is geweest.

Intens verdrietig, maar dankbaar voor de mooie herinneringen
die zij bij ons achterlaat, geven wij u kennis van het overlijden

van ons Lien, ons moeder en ons oma

Engelien Goutsmits-Dirks 
Engeline Helena Maria 

6 juli 1942  -  29 januari 2021

Echtgenote van Ben Goutsmits 
 

Cobie (†) en Ron 
Job en Sophie 

Thijmen
Ben en Chiara
Ron en Tessa 

 
Piet en Natascha

 
Jan en Lana 

Julia 
Pim 

We hebben op 6 februari in besloten kring afscheid genomen
van Engelien. We danken iedereen voor de steun en het

medeleven.
 

Correspondentieadres: Kerkstraat 1, 4191 AA Geldermalsen

In Memoriam
emeritus-pastoor Wouters

Op 6 februari 2021 is de laatste pastoor van de 
Mierdse en Hulselse parochies overleden. Pater 
Wim Wouters is 84 jaar geworden. Hij is een proto-
type mensen-mens geweest.

Pastoor Wouters was een bijzonder vriendelijke en be-
minnelijke man. Vol humor, integer, wijs en bijzonder mild 
en begripsvol. Hij stond midden in de wereld en kon met 
iedereen overweg. In zijn denken en doen stond de me-
demens altijd centraal. Diens belangen en noden gingen 
in zijn ogen boven de regels. (“Ik hoop dat er in de hemel 
geen kerk is”, zei hij wel eens als Rome in zijn ogen on-
voldoende meebewoog met de tijdgeest. Een opmerke-
lijke uitspraak voor een pastoor. Maar wel heel typisch 
pater Wim Wouters. Het ging hem bovenal om empathie voor zijn parochianen. En die 
hoefden niet perfect te zijn. Goede wil was al wat.) Zijn preken hadden dan ook zelden 
theologische onderwerpen. Bijna altijd vertaalde hij de Bijbellezingen naar een positieve 
houding richting je medemens en de gemeenschap, met oog voor de realiteit.

Wim is in 1936 geboren in Schijndel. Net als zijn heeroom en zijn oudere broer Chris 
wil hij missionaris worden, bij de Witte Paters. In 1962 wordt hij priester gewijd. Een 
groot deel van zijn leven brengt hij door in Zambia. In de hoofdstad Lusaka sticht hij 
een groot weeshuis met een bijbehorende school voor vakopleidingen. Ook bekleed 
hij in die tijd een leidende functie voor de wereldwijde organisatie Marriage Encoun-
ter. In 2006 wordt hij pastoor van de drie parochies van De Mierden. Hij mag zeker 
een geliefd en inspirerend priester genoemd worden. Wat hij zegt komt uit het diepst 
van zijn hart. Een groot hart. Veel mensen zullen bijvoorbeeld zijn warme betrokken-
heid herinneren bij de families van overledenen.

Pastoor Wouters schuwt megaklussen zoals de restauratie en herinrichting van de 
kerken van Hooge en Lage Mierde niet. Deze zijn bedoeld als een stimulans voor 
de toekomst. Niemand kan op dat moment vermoeden dat die toekomst zó kort zal 
zijn. Na de fusie van de parochies met die van Reusel, per 1-1-2014, wordt pater 
Wouters Provinciaal (overste van de Nederlandse afdeling) van zijn orde. Een zware, 
mentaal belastende taak, zeker gezien zijn leeftijd, bijna 78 jaar. Dit werk heeft hij nog 
verscheidene jaren gedaan. De tijd om daarna te genieten van zijn hobby’s, zoals 
musea, muziek en kunst, wordt hem niet echt gegund. Al gauw openbaren zich, juist 
bij deze intelligente man, de eerste symptomen van geheugenverlies. Enkele dagen 
vóór zijn dood is hij nog bediend door zijn voorganger als pastoor van De Mierden 
Frans van der Weijst. 

Moge hij de rust gevonden hebben die hij zeker verdiend heeft.

De voormalige parochiebesturen van Hooge Mierde, Lage Mierde en Hulsel

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG

15 FEBRUARI

T/M

VRIJDAG 

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!
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Wilhelminalaan 3 - Vessem  |  WWW.PVANDEVEN.NL 
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Wilhelminalaan 3  •  Vessem  •  Tel. 0497-591766


