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Door Renate Pijnenburg

LAGE MIERDE - De uit Lage Mierde 
afkomstige Nick Dierckx heeft de saaie 
lockdown goed besteed. Avondenlang 
werkte hij aan de Huiskamer Quarantaine 
Quiz die, als de maatregelen het toela-
ten, op 6 maart gespeeld gaat worden. 
Pittige vragen over algemene onder-
werpen en over de regio, leuke doe-op-
drachten en fi lmpjes zijn onderdelen van 
de quiz en het mooist van alles: je hoeft 
er de deur niet voor uit.

Niks te doen
De twintigjarige Nick is er klaar voor en de 
eerste twintig teams hebben zich al inge-

schreven. “Het aantal deelnemende teams 
is onbeperkt”, legt hij uit. “We hoeven geen 
zaal te reserveren want iedereen speelt 
vanuit huis. Een beetje als het principe van 
een dorpsquiz maar dan qua teamgrootte 
iets kleinschaliger. Uitgangspunt is dat 
iedereen zich aan de geldende corona-
maatregelen kan houden. Daarbij vermeld 
ik meteen dat áls de avondklok nog van 
kracht is, de quiz uitgesteld wordt want 
het leukst is het als je speelt met vrien-
den. Dan heb je toch met elkaar een leuke 
avond maar niet het huis vol, zoals bij de 
dorpsquiz.” Corona was de aanleiding om 
de Huiskamer Quarantaine Quiz in elkaar 
te zetten. “Niks te doen, nergens naartoe 
kunnen, bijna alle series en fi lms van Net-

fl ix inmiddels gezien, zoals iedereen”, legt 
Nick uit. “Ik wilde ergens mee bezig zijn, 
vind het leuk om zo’n quiz in elkaar te zet-
ten en het leek me mooi om anderen iets te 
kunnen bieden om de tijd door te komen.”

Regionaal
Over de inhoud van de quiz geeft Nick 
uiteraard niets prijs. “Het moet natuurlijk 
wel een verrassing blijven maar het is een 
mix van leuke opdrachten, en pittige vragen 
en puzzels geworden. Niet alleen over 
algemene zaken maar ook specifi ek over 
de gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, 
Eersel en Bergeijk.” 

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

Zoekt u een 
TOTAAL-

installateur?

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

warmtepompen
airco
ventilatie
zonne-energie
elektrotechniek
koeltechniek

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

lees verder op pagina 3

wij   verzorgen
uw  badkamer
van   a   tot   z

Kerkstraat 12 hapert - 0497 846 816

Sanitairdekempen.nl
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Een winkel vóór, 
met en dóór Hapert

‘CLICK’  &
 COLLECT!

BLADELCENTRUM.NL/CLICK-COLLECT

We st� n voor je kl� r!We st� n voor je kl� r!

5
Nagenieten van een 
aangepaste carnaval
in Netersel

10-11
Click & Collect. 
De Bladelse winkeliers 
staan voor u klaar

16-17

Nick: “Het moet natuurlijk wel een verrassing blijven maar het is een mix van leuke opdrachten, pittige vragen en puzzels geworden. 
Niet alleen over algemene zaken maar ook specifi ek over de gemeenten Reusel-De Mierden, Bladel, Eersel en Bergeijk. Je hebt alleen een 
internetverbinding, een computer en een camera nodig om alles te kunnen maken. Op 6 maart is de computer je beste vriend.”

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

bedrijfskleding

promotiekleding

werkschoenen

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

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

Huiskamer 
Quarantaine 
Quiz
Zaterdag 6 maart:
spannende 
stay-at-home 
activiteit voor gezin 
of kleine groep

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

Specialist in 
kunstgebitten

Europalaan 79
5531BG Bladel 
0497 36 73 69

info@tppvansteenbergen.nl • www.tppvansteenbergen.nlinfo@tppvansteenbergen.nl • www.tppvansteenbergen.nl
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Wegens de huidige lockdown zijn wij tijdelijk gesloten. 

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

GRATIS af te halen bij onze winkel op reservering 
zie de afhaalvoorwaarden op www.tuincentrumgroenen.nl/afhalen

Frisdrankvoordeel
trays vanaf € 10,00

Shop Nu In Onze Webshop!
volop kamerplanten, 

binnenpotterie & 
woonaccessoires!

www.tuincentrumgroenen.nl

vanaf nu GRATIS af te halen 
bij onze winkel

Smaakmakers van nu

Koper en messing tinten. 
Industriele- of marmerlook. 
Donker eiken met een moderne 
mix van textuur, materiaal en 
kleuren. De trends van nu!

#keukens

DESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaar

Meer keukentrends?
Neem contact op

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

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

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

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

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

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

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

www.saaraanhuis.nl 
of tel. 0497-225144

‘Saar aan Huis’ biedt hulp bij zelfstandig thuis wonen

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

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

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

Jaarlijks gaan we in de Kempen in de 
lente schoon van start met gezellige op-
schoonacties in de buurt. Met de Afval-
bingo gaan groepen de strijd aan tegen 
zwerfafval voor mooie prijzen. Helaas 
zal dat, net als veel activiteiten, dit jaar 
niet zo zijn.

Gelukkig is het altijd mogelijk om in actie te 
komen tegen zwerfaval! Als ZAP-vrijwilliger 
zetten inwoners zich in om zwerfafval op te 
ruimen. Als ZAP-vrijwilliger word je onder-
steund door de gemeente met opschoon-
materialen en het afvoeren van het zwerfaf-
val. Meld je aan via teamschoon@deries.eu

Geen Landelijke Opschoondag
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“Ik verwacht namelijk vanuit al die ge-
meenten deelnemers. Omdat alles online is 
– ook het inleveren van de antwoorden – 
kan dat makkelijk. Je hebt niet minder tijd 
als je in Bergeijk speelt omdat je niet naar 
Lage Mierde hoeft om de antwoorden in te 
leveren. Je hebt alleen een internetverbin-
ding, een computer en een camera nodig 
om alles te kunnen maken. Op 6 maart is 
de computer je beste vriend.”

Quizboek en bierpakket
Het grote verschil met online quizzen 
die de laatste tijd worden aangeboden, 
is dat Nick wel voor een quizboek zorgt. 
“Dat kun je in delen uit elkaar halen, zo-
dat iedereen aan een andere opdracht kan 
werken”, gaat hij verder. “Als de quiz op de 
pc staat, geeft dat gedoe omdat je niet met 
vier man tegelijk kunt kijken naar hetzelfde 
scherm.” 

Een andere leuke bijkomstigheid is dat je 
naast het quizboek ook een bierpakket 
kunt kopen. “Familie van mij heeft Café 
De Stap in Luyksgestel en die stelde voor 
om leuke bierpakketjes te maken. Ik moet 
toch langs de deuren om de quizboeken 
af te leveren, kleine moeite om even ‘de 
boodschappen’ voor de avond mee te 
brengen.” 

Als je ingeschreven bent, kun je een keuze 
maken uit het gewenste bierpakket want 
natuurlijk is er voor verschillende smaken 
een ander pakket.

Prijzen
De quiz begint op 6 maart om 20.00 uur; 
de boeken worden ’s middags gebracht. 
“Ik heb een veiligheid ingebouwd waar-
door het bijna niet mogelijk is om in de 
middag al te beginnen. Daarbij denk ik dat 
het veel leuker is als je gewoon allemaal te-
gelijk om 20.00 uur begint. Ik vertrouw op 
de sportiviteit van de deelnemende teams. 
Je hebt tot half twaalf de tijd om alle vra-
gen in te vullen en digitaal in te leveren. 
In de week erna ga ik alles nakijken en in 
een livestream op 13 maart zal de winnaar 
bekend worden gemaakt. Prijzen zijn er in 
de vorm van cadeaubonnen, bijvoorbeeld 
voor een theatervoorstelling, een diner of 
winkel. Het plezier van het met elkaar een 
quiz spelen staat voorop, de prijzen zijn de 
extra motivatie.”

Doe mee!
Inschrijven voor de huiskamerquiz kan tot 
28 februari via huiskamerquarantainequiz@
hotmail.com of via de Facebookpagina: 
Huiskamer Quarantaine Quiz. 

Meedoen kost € 20,- per team, plus de 
kosten voor het gekozen bierpakket. 
Nick benadrukt dat alle deelnemers zelf 
verantwoordelijk zijn voor hun eigen ge-
zondheid en zich te houden aan de gelden-
de maatregelen. “De vragen en opdrachten 
– geschikt voor alle leeftijden - zijn gemaakt 
voor teams tot 6 personen; leuk voor een 
gezin met één of twee vrienden.” 

Doorbreek de coronasleur, test je kennis 
en daag je vrienden uit voor de leukste 
Huiskamer Quarantaine Quiz van het jaar.

vervolg van pagina 1
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Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

Reusel 
Markt 76
T. 0497-642299

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES.

T/M 27 FEBRUARI

Elf zaden brood    
Tarwe brood 

op de vloer gebakken. 

Van € 3,60

voor€ 2,95

Reusel 

Oude Provincialeweg 58

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

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

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

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

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

info@cashencarrytextiel.nl 
www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
DUO- EN

ROLGORDIJNEN

Gratis gemeten 
en geplaatst

Tijdens de lockdown zijn wij van dinsdag t/m vrijdag tussen 09.00 en 16.30 uur 
altijd telefonisch en per e-mail bereikbaar. 

Dan kijken we samen met u naar de mogelijkheden.

Vanwege de recente winterse omstan-
digheden, zijn de werkzaamheden voor 
de bouw van een tweetal fi etstunnels 
en ovatonde (t.b.v. Diepveldenweg) aan 
Stokkelen met twee weken uitgesteld. 
We verplaatsen de afsluiting dus van 15 
februari naar 1 maart.

Afsluiting Stokkelen 
uitgesteld naar 1 maart
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Frank van Loon

Showtime
Ma-Vrij 07.00-09.00

www.kempenfm.nl

We moeten de Van Dissellaan in Bladel 
een andere naam geven. Als ik door die 
straat ga moet ik steeds denken aan 
koorts, quarantaine en mondkapjes. De 
naam staat weliswaar voor respectabele 
personen die veel voor de mensheid 
hebben betekend maar Jaap begrijpt 
vast en zeker dat je als viroloog niet 
snel een straat naar je genoemd krijgt. 
Al hebben zijn naamgenoten uit vorige 
generaties alle rechten op een straat-
naam, als pandemiebestrijder in een 
latere generatie druk je die aanspraken 
meteen de kop in. Aan dat soort ellende 
wil niemand herinnerd worden, ook niet 
in een straatnaam. Stel je toch eens voor 
dat in een nieuwbouwwijk straatnamen 
verschijnen als Peststraat, Leprahof, 
Rode Loop en Coronaplein. De nood 
moet al erg hoog zijn als je daar gaat 
wonen. 

De gemeente Bladel heeft als heel veel 
geïnvesteerd in de omgeving van de Van 
Dissellaan om er mensen naar toe te 
brengen, er moet reuring komen in het 
centrum. Den Herd krijgt een zijwand in 
die laan. Daar hoort geen straatnaam bij 
waar men depressieve neigingen van 
kan krijgen.

Is er een alternatief? Jazeker. U weet 
vast dat het Witte Kerkje van de pro-
testantse gemeente, gelegen in de Van 
Dissellaan, tweehonderd jaar bestaat. 
Ter gelegenheid van dit heugelijke feit 
hebben de kerkelijke gemeenteleden 
geld ingezameld en een nieuwe gouden 
haan laten plaatsen op het torentje. Dat 

is toch erg positief en daar wil de goe-
gemeente wel aan herinnerd worden 
door middel van een straatnaam. We 
kunnen de Van Dissellaan omdopen met 
een blik omhoog zodat in de toekomst 
de link gemakkelijk gelegd kan worden 
naar die gouden windrichtingaanduider. 
Dan maar meteen met een voorstel ko-
men: we dopen de Van Dissellaan om 
tot Gouden Haanlaan. Boerderijen staan 
er al lang niet meer, er loopt misschien 
ergens in een achtertuin nog een haan 
rond maar de passant zal dan automa-
tisch de blik omhoog richten bij het pas-
seren van het kerkje. Dat past ook hele-
maal in deze tijd: voor een kerk buig je 
niet meer, je mag opzien en je verwonde-
ren over de schoonheid van het gebouw 
inclusief toren. Zeker geldt dat voor het 
Witte Kerkje, het is het op één na oudste 
gebouw van het kerkdorp Bladel. 

Dan moet er nog wat opgelost worden. 
Het gemeenschapshuis van de Protes-
tantse Gemeente heet De Dissel. Dat kan 
dus ook niet meer. Tot vóór de pandemie 
was dit een prima naam. Die verwees 
niet alleen naar de naamgever van de 
straat maar ook naar een respectabele 
en ondernemende Bladelse dominee die 
in de negentiende eeuw jarenlang in het 
kerkje de kansel heeft bestegen. Maar 
ja, toen kwam naamgenoot Jaap met 
zijn anderhalve meterstrategie. Als we 
de straat naar de nieuwe haan noemen 
kunnen we voor dit gebouw van samen-
komst ook best een andere naam beden-
ken. Hoeveel samenkomstplaatsen, lees 
cafés en restaurants met de naam “De 
Gouden Leeuw” zijn er in heel Nederland 
en België? Als je dan ook de historie van 
het 200-jarige kerkje laat meespreken 
dan moet er een 19e-eeuwse naam 
aan worden gegeven. Mijn voorstel is 
IN DEN GULDEN HAEN.

Dick Bos

Van Dissellaan

column

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

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

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

   Ook aantrekhulpmiddelen vindt u bij Apotheek Hapert.

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

Wist je dat 33% 
van de mensen 
tussen 19 en 64 
jaar eenzaam is, 
dit percentage bij 
65-plussers op 
43% ligt en door 
de coronamaatre-

gelen nu nóg meer mensen eenzaam zijn?

De Kempengemeenten organiseerden eind 
januari een (online) bijeenkomst over een-
zaamheid: ‘Eén tegen eenzaamheid’. Het 
doel hiervan is om te kijken hoe we een-
zaamheid kunnen voorkomen en hoe we 
het tegen kunnen gaan. Er waren maar 
liefst 66 deelnemers van verschillende 
organisaties: buurtverenigingen, KBO’s, 
dorpsondersteuners, Adviesraad Sociaal 
Domein, woningstichting, dorpsraden en 
werkgroepen zorg en welzijn.

Het was een afwisselende bijeenkomst met 
interviews, inhoudelijke informatie en dis-
cussies in werkgroepen. Zo vertelde een 
ervaringsdeskundige over hoe zij eenzaam-
heid ervaart en ook hoe zij anderen helpt die 

zich eenzaam voelen. De deelnemers keken 
ook naar welke activiteiten al georganiseerd 
worden voor mensen die eenzaam zijn en 
waar nog versterking mogelijk is.

De deelnemers hebben niet alleen infor-
matie gekregen, maar ook veel ideeën 
ingebracht. Met deze ideeën gaan de Kem-
pengemeenten aan de slag om de een-
zaamheid in de Kempen aan te pakken. 
Maar dat kan de gemeente niet alleen, dat 
willen we graag samen doen met veren-
gingen, organisaties en inwoners. Want 
samen kunnen we het verschil maken voor 
mensen die eenzaam zijn.

Er komt een GGD-training voor organisa-
ties en inwoners die te maken hebben met 
mensen die eenzaam zijn. Zodra deze cur-
sus start geven we hier meer bekendheid 
aan, dus als je geïnteresseerd bent, volg 
dan de gemeentelijke publicaties in De Hint 
of via de sociale kanalen. Wil je ondertus-
sen meer informatie, kijk dan op: 

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

Samen verschil maken voor eenzame mensen

Wil jij meedenken over hoe Nederlan-
ders beter betrokken kunnen worden bij 
klimaatbeleid? Dat kan! 

Een onafhankelijke adviescommissie, on-
der leiding van voormalig ombudsman 
Alex Brenninkmeijer, onderzoekt hoe de 
overheid Nederlanders meer en beter kan 
betrekken bij klimaat- en energiebeleid. 
Daarvoor zoekt de commissie ook goede 
ideeën vanuit de samenleving. Heb jij 
ideeën? Dan kun je die tot 1 maart delen 
met de commissie via 

www.betrokkenbijklimaat.nl

Denk mee over klimaatbeleid
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

Gebakken kipfi let met chilisaus +
4 mini loempia’s + 2 stokjes saté
Indien er wijzigingen hieraan worden aangebracht op uw verzoek,

kan dit tot een andere prijs leiden.

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!

€ 15,-
TREK?

ZO
BESTELD

BESTEL ONLINE
BEZOEK ONZE BESTELSITE OP FOODTOWN.NL/BAMBOOINN

OF SCAN DE QR CODE

Bij de eerste online order
Voucher: TREK10

KORTING
10% Bij de eerste online order

Voucher: TREK10
Niet geldig in combinatie

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

ordering website
powered by Polygon b.v.
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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

...dat u ook 
online 

kunt kopen 
bij Verhagen?

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

www.verhagenelektroservice.nl

Wist u...

Word jij onze nieuwe collega?

www.poetszorg.nl    085 076 11 00
Uw administratie 

in vertrouwde handen
De Vliegert 7 l 5527HW l Hapert

Telefoon 06-53271262

Een winkel vóór, met en dóór Hapert
Marije Fransen-Dona en Hilde Scholtens openen dit voorjaar postagentschap met cadeauwinkel 

Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Een artikel van 30 oktober 
in deze krant krijgt een positief gevolg: 
Hapert krijgt er een winkel bij. Daarbij 
wordt het postagentschap behouden. 
Het wordt een onderneming vóór, met 
en dóór Hapert. Hilde en Marije gaan 
de uitdaging zelf aan en vragen hulp 
van vrijwilligers om mee te werken in de 
winkel. Tevens zoeken zij  ondernemers 
die er hun producten kunnen verkopen. 
Lees alles over hun plannen:

Positief
De wens in het artikel van oktober was hel-
der: de dames wilden het postagentschap 
behouden. Zeker in deze tijd waarop heel 
veel online boodschappen worden gedaan, 
is het zaak dat je pakketjes in eigen dorp af 
kunt halen of terug kunt sturen. Hilde: “Het 
postagentschap was onze eerste prioriteit, 
de verdere invulling was van latere zorg. 
We kregen echt heel veel leuke reacties op 
het artikel. Variërend van ‘goed bezig!’ tot 
‘als ik kan helpen, laat maar weten!’. Ons 
oorspronkelijke uitgangspunt was niet om 
de winkel zelf te runnen. Gaandeweg wer-
den we echter steeds enthousiaster en za-
gen in dat als wíj het niet zouden doen, het 
postagentschap en de winkel voor Hapert 
verloren zouden zijn. We waren wel blij dat 
pakketten, direct na het sluiten van Novy, 
via Arie van de Meer afgehandeld konden 
worden.”

Prominent
Het bleef kriebelen bij de dames en het 
ging eigenlijk niet snel genoeg. Marije: “Op 
het moment dat we voor onszelf de knoop 
hadden doorgehakt, wilden we in eerste 
instantie meteen open toen de deuren van 
Novy sloten. Maar dat bleek té snel te zijn. 
We nemen nu de tijd en hopen rond mei 
open te gaan.” De locatie was snel gevon-
den: prominent aanwezig aan de Markt in 
Hapert. “Een deel van de voormalige winkel 
van Vincent en Ans Verdonschot (de Novy) 
wordt onze nieuwe winkel. De verbouwing 
is in volle gang en wij maken ondertussen 

plannen voor de inrichting. Die wordt sfeer-
vol en warm, want dat is wat we uit willen 
stralen”, aldus Hilde.

Ontmoetingsplaats
Het assortiment is voor de ondernemers 
ook nog een verrassing. “Dat is het mooie 
aan onze zaak, dat kan elke keer anders 
zijn. We willen namelijk (kast)ruimte in de 
winkel ter beschikking stellen aan lokale 
ondernemers die nu bijvoorbeeld via een 
webshop verkopen. We hebben al een aan-
tal geïnteresseerden. We willen geen druk 
leggen en alle opties open houden. Door 
het diverse aanbod - denk aan cadeau-
artikelen - én het postagentschap, heeft de 
klant vaker een reden om even binnen te 
lopen. Dat kan ook voor een kaart of kan-
toorbenodigdheden zijn want die gaan we 
standaard in ons assortiment opnemen. 
Ook willen we toeristen van dienst zijn door 
het aanbieden van Hapert-merchandise 
en toeristische informatie. We willen een 
servicepunt van het dorp worden”, vindt 
Marije. “Voor de duidelijkheid, de Novy met 
zijn uitgebreid aanbod aan speelgoed en 
huishoudelijke artikelen komt niet meer te-
rug vanwege de kleinere opzet van de nieu-
we winkel. We willen ons via de Hapertse 
gemeenschap graag laten informeren over 
welke artikelen men in onze winkel graag 
terug zou zien. Dit kan via ondergenoemd 
mailadres. Dan kunnen wij een weloverwo-
gen keuze maken bij de invulling. We staan 
open voor ideeën.” 

Crowdfunding
Er zijn al veel belangrijke stappen gezet 
maar ze zijn er nog niet. De volgende fase 
is het inrichten van de winkel zoals een 
balie, kastruimte, lampen en aanschaf van 
de inventaris. En daarvoor is geld nodig. 
Marije: “Dat is de reden om een crowd-
funding te starten. Omdat de eerdere 
reacties op ons initiatief zo positief waren, 
hopen we dat mensen ons nu fi nancieel 
willen ondersteunen. Het startkapitaal heb-
ben we nodig voor het terughalen van het 
postagentschap naar Hapert. We voorzien in 
een maatschappelijke behoefte en kunnen 

van meerwaarde zijn voor ons dorp en dáár 
gaat het ons om.”

De crowdfunding kan gesteund worden op 
www.doneeractie.nl/actie/50123

Hulp gevraagd
Dit alles kan niet zonder hulp van vrijwil-
ligers. Hilde: “We gaan de winkel naast 
ons beider baan opzetten. Dus zoeken 
we versterking om samen te zorgen dat 
het op drukke momenten van de dag 
soepel draait. Wanneer je als vrijwilliger een 

dag(deel) aan de slag wilt in de nieuwe 
winkel annex postagentschap, kun je je 
aanmelden. Ook als je producten wilt 
verkopen en daarvoor een plaatsje op de 
schappen wilt huren, meld je dan aan”. Zo 
nodigen Hilde en Marije je uit om dit mooie 
plan samen uit te voeren.”

Je kunt ons altijd aanspreken 
of stuur een mail naar 

blijvenwinkeleninhapert@hotmail.com

De crowdfunding kan gesteund worden op 

www.doneeractie.nl/actie/50123

Er zijn al veel belangrijke stappen gezet maar ze zijn er nog niet. De volgende fase is het 
inrichten van de winkel zoals een balie, kastruimte, lampen en aanschaf van de inventaris. 
En daarvoor is geld nodig. Marije: “Dat is de reden om een crowdfunding te starten. 
Omdat de eerdere reacties op ons initiatief zo positief waren, hopen we dat mensen ons 
nu fi nancieel willen ondersteunen. Het startkapitaal hebben we nodig voor het terughalen 
van het postagentschap naar Hapert. Daarnaast zijn we op zoek naar vrijwilligers.”

IN DE KERN
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WIST 
   JE 
 DAT...?

... koud douchen veel gezonder is dan warm douchen? 
Hoewel het niet per defi nities aangenaam is, stimuleert 

het de afgifte van endorfi ne, remt het ontstekingen, maakt 
het minder somber en kan het bijdragen aan gewichtsverlies. 
Aangeraden wordt om ‘s morgens koud te douchen en het op 
te bouwen, vanaf 20 seconden. Mensen met een hartkwaal 

wordt afgeraden koud te douchen.

Oreo Taart
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 260 gr kandij koekjes
o 150 gr echte boter
o 400 gr melk chocolade
o 200 gr pure chocolade 
o 800 ml slagroom
o 2 el suiker 
o 2 rollen OREO koekjes 

Verkruimel de kandij koekjes of
stamp ze fijn en smelt de boter.

Bekleed een springvorm van 26 cm
met bakpapier.

Roer de boter met de koekkruimels
onder elkaar en duw als bodem aan
in de springvorm.

Smelt de chocolade in 100 ml van de
slagroom.

Klop ondertussen de resterende
slagroom stijf met de 2 el suiker en

breek de oreo koekjes in stukjes.

Schep de chocolade en slagroom
goed door elkaar en roer tweederde
van de oreo koekjes door de
chocolade slagroom.

Schep dit op de koekjesbodem en
laat minimaal 2 uur opstijven in de
koelkast.

Verdeel de rest van de koekstukjes
bovenop.

Snijd met een warm mes in stukken.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 10-12 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 2½  uur

200 gr pure chocolade 

koekjes 

Om de winter toch een beetje aangenaam 
door te komen, moeten we onszelf zo af en 
toe toch maar verwennen met een beetje 
‘comfort food’.

Deze Oreo-taart met heel veel chocolade is 
daar een goed voorbeeld van. Laat het je smaken en hopelijk brengt hij weer een beetje 
zonneschijn in je hart!

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

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

www.rhmakelaardij.nl

Korenveldstraat 3 Hapert
Markt 50 Eersel

T 06 - 50 26 40 19
info@rhmakelaardij.nl

Woning
verkopen?

Op 10 december 
2020 heeft Num-
mereen Kinderop-
vang B.V. beslo-
ten de diensten 
van Gastouderbu-
reau ‘Opvang bij u 
thuis’, Dalemse-

dijk 5 te Eersel, niet meer aan te bieden.

In navolging hiervan heeft het college de 
toestemming tot exploitatie ingetrokken 
en de gegevens van het gastouderbureau 
onder registratienummer 708626257 per 7 
januari 2021 uit het Landelijk Register Kin-
deropvang (LRK) verwijderd.

Besluit: intrekken 
toestemming 
tot exploitatie

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

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

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

maar een familiebezoek.
- Medische redenen. 
- Studiegerelateerde reizen. 

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

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

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

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

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

Verbod op uitstapjes 
naar België
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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. pakketten

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

In deze afl evering (2), op woensdag 24 februari, praten we met doktersassistente Phil 
Hagoort. Zij neemt namens huisarts Zwagers bij mensen een test af bij vermoeden 
van dementie. Deze test meet verschillende vaardigheden van de hersenen.

De kijker krijgt informatie over:
- het proces van het stellen van de diagnose;
- de specialisten (professionals) die hierbij betrokken zijn;
-  hoe bespreek ik met de betreff ende persoon dat het beter is met de klachten naar 

de huisarts te gaan?

Het stellen van een diagnose vraagt veel tijd en het is extra moeilijk om ook nog eens 
de juiste diagnose te stellen. We spreken met betrokkenen over de beleving van de 
test, de inhoud ervan en de uitslag. Verder hebben we het over het belang van de 
diagnose, het tijdig starten van de behandeling, regelen van fi nanciële zaken en de 
rust die de uitslag kan geven. Zolang er geen diagnose is gesteld kan veranderend 
gedrag helaas ook leiden tot ruzies en confl icten. In de eerste afl evering stonden 
we stil bij het onderwerp ‘Veranderingen van gedrag... en dan?’ Die afl evering sluit 
naadloos aan bij het onderwerp ‘De test en de diagnose’ uit deze afl evering (2) en het 
verschil tussen dementie en vergeetachtigheid.

Wanneer en waar 
zijn de afl everingen te zien?
De afl everingen zijn te bekijken via het kanaal van KempenTV op de lokale zender 
en via een online stream op www.kempentv.nl. Ook op de Facebookpagina van 
KempenTV en het YouTube-kanaal van KempenTV kan men terecht.

De uitzendingen zijn steeds om de veertien dagen. 

Op woensdag 2 en 9 juni starten in ge-
meenten Bergeijk, Bladel, Eersel en 
Reusel-De Mierden de cursussen Po-
litiek Actief. Deelnemers leren hoe de 
lokale democratie werkt en nemen een 
kijkje achter de schermen van de lo-
kale politiek en het gemeentebestuur. 
Deelnemers die enthousiast zijn om ook 
politiek actief te worden, kunnen dit na 
afl oop aangeven. De cursus is gratis, 
laagdrempelig en voor iedereen toegan-
kelijk. Er is geen basiskennis vereist!

Programma
De cursus bestaat uit vijf bijeenkomsten 
van 19.30 tot 22.00 uur en wordt twee keer 
georganiseerd. De eerste start op woens-
dag 2 juni en de tweede op woensdag 9 
juni. De cursusavonden vinden op wisselen-
de locaties plaats (Bladel, Reusel, Bergeijk). 
Het programma van de eerste cursus ziet 
er als volgt uit:
-  Woensdag 2 juni: introductie en kennis-

making, algemene staatsinrichting.
- Woensdag 9 juni: de gemeente.
- Woensdag 16 juni: de gemeenteraad.
- Woensdag 23 juni: debatteren.
-  Juli: raadsvergadering bijwonen in eigen 

gemeente.

De tweede cursus heeft hetzelfde program-
ma en wordt georganiseerd op woensdag 
9, 16, 23 en 30 juni, gevolgd door het bij-
wonen van de raadsvergadering in juli.

Aanmelden
ProDemos - Huis voor democratie en 
rechtsstaat, verzorgt de cursus. Kijk voor 
meer informatie op www.prodemos.nl. 
Aanmelden is gratis en kan bij Jelle van 
der Wiel (raadsgriffi  er) via griffi  e@bladel.nl 
of Maarten Olthuis via griffi  e@reuselde-
mierden.nl (raadsgriffi  er) tot 9 mei onder 
vermelding van je naam en woonplaats. 
Wacht niet te lang met aanmelden, want 
het aantal plaatsen is beperkt!

Bij de cursus houden we ons aan de 
coronamaatregelen. Indien de richtlijnen 
het doorgaan van de cursus niet toestaan, 
wordt de cursus verplaatst.

Politiek saai? 
Niet na deze cursus!
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Een duim omhoog voor de Pintewippers voor de 
schitterende openlucht-tentoonstelling over de 
KempenOptocht.

CV de Gieters

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

Een duim omhoog voor alle goede wensen die ik 
voor mijn 90e verjaardag mocht ontvangen. Hartelijk 
bedankt!

Mien Vosters, Reusel

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

Een duim omhoog voor de knuff el die we kregen. Bedankt! 

Kris en Minke, groep 6 van de Franciscusschool, Bladel

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

Onze duim gaat omhoog voor Stichting Blaal du6. Ze trakteerden alle bewoners van de 
Floriaan en Kempenland in Bladel op heerlijk gebak. Dit omdat de jaarlijkse muziekmiddag 
niet door kon gaan i.v.m. corona. Hartelijk dank hiervoor, het was heerlijk!

Namens bewoners en personeel van Kempenland Zuid

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

Een duim omhoog voor carnavalsvereniging CV de Buntstekers in Netersel. Wat een wel-
kome, leuke activiteiten hebben jullie georganiseerd. Complimenten voor jullie maar zeker 
ook voor alle inwoners die zo massaal en actief meegedaan hebben. Goed gedaan!

Een Buntsteker

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

Een dikke duim omhoog naar het bestuur en raadsleden van CV de Buntstekers voor het 
organiseren van een coronaproof carnavalsprogramma! Er is ontzettend veel tijd en ener-
gie in gestoken om er iets moois van te maken en dat is meer dan gelukt! 

Van een blije carnavalsvierder uit Netersel

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

Mijn duim gaat omhoog voor carnavalsvereniging Hoaiboerkes en horeca Hooge Mierde 
voor de geweldige quiz. Zo hadden we toch het gevoel van carnaval. Bedankt!

Nel Jansen

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

Mijn duim gaat omhoog voor prins Johnny en adjudant Gijs van de Haoiboerkes uit Hooge 
Mierde voor hun geweldige inzet om de online quiz via een livestream tot een super gezel-
lig avond te maken. Heel veel dank daarvoor! Zo heeft Hooge Mierde het carnavalsgevoel 
toch in huis kunnen halen. 

Een carnavalliefhebber

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d
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m

  WIST
     JE 
DAT...?

... een struisvogel 
heel grote 
ogen heeft? 

Ze zijn zo groot 
als een biljartbal 

en omdat er 
maar beperkt ruimte 

in zijn kop is, 
is zijn hersenmassa 

maar zo groot 
als een walnoot.

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Onze duimen staan omhoog voor het bestuur en de bakkuscommissie van de Lappelek-
kurs uit Hoogeloon voor de geweldige ‘Bakkusavond op de bank’.

Namens de vriendelijke vrienden

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

Een dikke duim omhoog voor de heer Loomans, namens de ‘oudjes’ van de Torendreef, 
voor het vele keer ruimen en schoonhouden van hun voordeurpaden en trottoirs. Dank 
hiervoor! 

Mariëtte

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

Een dikke duim omhoog voor carnavalsvereniging de Buntstèkers. Het begon 3 weken 
geleden al met een online zittingsavond. Alle carnavalsdagen waren gevuld. Het was een 
prachtig initiatief, in plaats van een optocht ‘carnaval in eigen tuin’. Een quizavond, spel-
letjesmiddag, bingomiddag, Buntstèkersshow, via livestream, en een spel/fotozoektocht. 
Ook een duim omhoog voor jeugdprins Miel en prinses Puk.

Tinie en Marlies

-----------------------------------------------------------------------------------------------------
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.
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Wandelen en wereldpraat
Voor Matti, een 61-jarige man die sinds 
een jaar in Bladel woont, zoekt MEE een  
maatje. Hij heeft Perzische roots maar 
woont al lange tijd in Nederland.

Hij is een oprechte en vriendelijke man die 
zich steeds vaker eenzaam voelt. Daarom 
is hij op zoek naar iemand die met hem een 
stukje wil wandelen. Hij loopt met een rol-
lator of een wandelstok. Ook vindt hij het 
heel leuk om over verschillende, wereldse 
zaken te praten. 

Zou jij in contact willen komen met Matti?  
Neem dan contact op met Katrien de 
Beijer, telefoon 040-2140404 of e-mail naar  
meedoen@meedemeentgroep.nl

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

Activerende vrijwilliger gezocht
Wél!zijn De Kempen zoekt voor een 84-jari-
ge man in Bladel een mannelijke vrijwilliger 
die hem kan activeren en wat individuele 
aandacht biedt.

Hij is weduwnaar, heeft vasculaire demen-
tie en hij heeft moeite om initiatief te ne-
men. Meneer is erg stil, terughoudend en 
houdt zich het liefst op de achtergrond.

Het zou erg fijn zijn als meneer weer wat 
aanspraak krijgt. Ben jij de vrijwilliger die 
hem dit kan bieden? Neem dan contact 
op met Eefje Heesterbeek. Telefoon 0497-
514746 of maatjes@welzijndekempen.nl

* * * * *

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

 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

Werken aan een 
gezondere leefstijl in 2021 (CooL)

 

Wil jij gezonder gaan leven? Ben je gemotiveerd maar lukt het zelf niet? Moet je 
knop om? Meld je dan aan voor het leefstijlprogramma ‘CooL’ (Coaching op Leef-
stijl). In dit tweejarig traject werk je in kleine stappen aan een gezondere leefstijl! 

Het programma bestaat uit 16 groepsbijeenkomsten en 8 individuele gesprekken.  
Je kijkt samen met de leefstijlcoach welke veranderingen je kunt doorvoeren.  
Je zoekt naar mogelijkheden die bij je passen. Door te kijken naar wat haalbaar is, 
kun je je gedrag gemakkelijker veranderen en dus volhouden. 

Voor een optimaal effect wordt er aandacht besteed aan alle onderdelen van leefstijl: 
ontspanning, energie, slaap, voeding en bewegen. Waar is voor jou het meeste winst 
te behalen? Je leert op welke manieren veranderingen ingezet kunnen worden en hoe 
andere deelnemers het ervaren en aanpakken.

Je leefstijl veranderen is moeilijk. De meeste mensen moeten zich herprogrammeren. 
Deelname aan CooL kan helpen de omslag te maken. Het programma zorgt voor 
bewustwording, zelfinzicht en stimuleert je zelf de regie te nemen. 

Het programma wordt vergoed door de zorgverzekeraar als je voldoet aan alle  
voorwaarden (zie www.leefgezondcoaching.nl) en het intakegesprek vanuit beide  
kanten positief ervaren wordt. In maart/april start een nieuwe groep in Hapert.  
De bijeenkomsten zijn op maandag van 16.00 tot 17.30 uur. 

Geïnteresseerd? 
Neem contact op door een e-mail te sturen naar 
Fieke de Wit (Leefstijlcoach) 

fieke@leefgezondcoaching.nl

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl
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Zaterdag 13 februari was het zo ver: voor de eerste keer 
in zijn bestaan organiseerde de Neterselse Buntstèkers 
‘Carnaval in eigen Tuin!’ Het ontbreken van een optocht 
was voor allen in Netersel een groot gemis maar zeker 
geen reden om bij de pakken neer te zitten. En zo ontstond 

in het najaar van 2020 het plan om de dorpsbewoners veel 
breder te betrekken bij het carnaval. De vraag was om carna-

val gestalte te geven in eigen tuin, individueel of als meerdere 
tuinen samen. En groot was de verbazing dat er ruim 90 inschrijvingen kwamen! 
En zo bedacht iemand de heel toepasselijke uitspraak “Hedde gij oe tuin alááf!”

In de week voor ‘Carnaval in eigen tuin’ was op veel plaatsen al bedrijvigheid te 
bespeuren. Zo verschenen onverwachts grote houten kubussen in de tuinen aan de 
Lei. Op de zaterdag zelf maakte het niet uit via welke route je Netersel binnen reed; 
fl eurig en kleurig was duidelijk dat ondanks alles in dit dorp echt wel carnaval zou 
worden gevierd.

Na opening van In de Lei-kubussen, bleek de hele straat vol te staan met poppen van 
de Buntstèker. Natuurlijk niet zo vreemd want hij siert dit jaar prominent de voorpagina 
van de carnavalskrant waar traditiegetrouw de Prins staat afgebeeld. Op een spandoek 
bij de Hoeve werd duidelijk aangegeven dat dit toch vooral te doen was om het coro-
na-virus, maar beter nog: Vierus Carnaval! Het mag duidelijk zijn dat de carnavaleske 
Netersel-varianten van het virus én de inentingen in heel wat tuinen te vinden waren. 
Een briljante ingeving kreeg een bewoner van de Blikken door een Corona-Kick-Out 
sessie te bouwen in zijn tuin. Een voetbaldoel met daarin hangend de virussen. Op de 
Brink waren het de Barbiertjes die er een megapop plaatsten met een fl es Coronabier 
in de ene hand en een injectiespuit in de andere. Minstens zo indrukwekkend was 
de Corona-kroegentocht langs 7 tijdelijke barretjes en een disco verspreid over het 
dorp. Deze hadden namen als: Het praatcafé bij Mark & HugoC, afé de Avondklok en 
Social DisDancing. In de eenmalige uitgave van het Netersels Dagblad was de route 
met uitleg bijzonder hendig. Ook te zien waren tuinen waar men in totale isolatie was 
gegaan waarbij dat heel letterlijk werd genomen met pakken isolatiemateriaal. En al 
die mensen die eens met de Burgemeester samen op de foto willen, kwamen ook aan 
hun trekken, al was het maar in het platte vlak. De uitwerking van het Russische vaccin 
was ook creatief vorm gegeven in de vorm van een Hulk!   

Drie juryteams, met onder meer de jeugdprins en jeugdprinses,  zijn de hele middag 
bezig geweest om punten toe te kennen aan de deelnemers en hun creaties. De be-
kendmaking van de winnaars verliep ’s avonds online met ook een spannende quiz die 
gepresenteerd werd door Raadsleden maar ook door de jeugdprins en jeugdprinses.  
Individueel winnaar werd de Familie Buijtels met de Kick-Out Corona en bij de groepen 
de Barbiertjes met hun Kroegentocht. De Opstekerprijs van dit  jaar ging naar Milou 
& Yinthe die met een enorme Hema-worst in de tuin, vorm gaven aan het Worst-Case 
Scenario met de Worst Carnaval Ever!

Maar wat misschien wel het mooiste en leukste was van alles, dat we elkaar als dorps-
genoten weer eens (op afstand) tegen kwamen op straat. Een besneeuwde, koude 
maar vooral strak blauwe dag in Netersel met gezellige wandelaars en een sfeer die 
ze in Netersel niet snel zullen vergeten. Kortom, geen optocht in ’t Hupke maar de 
alternatieve ‘Carnaval in eigen tuin” was goed bedacht en nog beter uitgevoerd. Laten 
we hopen dat er volgend jaar weer een vertrouwde optocht is, maar mocht dat niet zo 
zijn, dan hebben ze in Netersel zonder enige twijfel een briljant alternatief voor handen.

Nagenieten van een aangepaste CarnavalNagenieten van een aangepaste Carnaval
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Nagenieten van een aangepaste CarnavalNagenieten van een aangepaste Carnaval
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  “Uw advertentie
   overal gezien”

Kempische uitgeverijen 
PC55 en Gielen 
bundelen krachten

Adverteren in de Kempen is 
nu wel héél erg gemakkelijk! 

Laat jouw advertentie doorplaatsen 
van PC55 naar De Hint in Eersel en 
de Eyckelbergh in Bergeijk en je 
bereikt iedereen van Reusel tot Borkel 
en Schaft en van Vessem tot aan 
de Weebosch. 

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

Speciale 
aanbieding
10 + 2 gratis

Het lokale nieuws gecombineerd 
met jouw bedrijfsreclame

Maak gebruik van de speciale 
aanbieding: twee gratis advertenties
wanneer je er tien reserveert.

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

geplaatst wordt.

Totale oplage: 34.500

PC55   I   www.pc55.nl   I   0497-844 588
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Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

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

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

  Attentie Attentie 
autobezitters!autobezitters!

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

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

bij ons binnen.

www.garagehuijbregts.nl

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

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

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

Km-stand : 0 KM
Bouwjaar : 2020

Aantal deuren : 5
Brandstof : Diesel

Toyota ProAce Worker 2.0D-4D 122PK- Navigator - 2 schuifdeuren

Nu tijdelijk 

€ 26.000,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 590,- per maand!*

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

Km-stand : 1 KM
Bouwjaar : 2020

Aantal deuren : 5
Brandstof : Benzine

Toyota ProAce City 1.2 Turbo Professional Long

Nu tijdelijk 

€ 23.500,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 560,- per maand!*

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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 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 7

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

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

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

2 5 3 8 5 2 6
7 9 3 8

2 5 1 9
6 7 1 5 3

5 1 8 7 6
9 8 7

7 5
4 3 7

5 1 8 8 9
8 4 4 3 5

1 9 4 2
2 8 1 9

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

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 7

G
uys m

ean w
ell. Try to understand.

1 9 3
6 2

5 1
8 3 5
6 3 8 9

9 1 2
2 4

5 2
9 7 8

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 7

That w
hich has not been taught directly can never be taught directly.

5 8 9 7
6 5 2 3 4

3 9 1 2
5 7

3 2
4 3

9 8 3 5
3 4 9 6 2

8 7 1 6

PUZZELEN

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

© www.puzzelpro.nl

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

AANSPREEKBAAR
AANWAS
AARDE
APERT
APRIL
BARON
BLANK
BLUES
BUURT
CENTRA
DIEET

DOORN
DROOG

DRUIVENSOORT

ERLANGS
GEVARENTOESLAG
GLETSJERRIVIER

GRUIS
HAPJE

KIEMBLAADJE
LORRE

NAAKTSTUDIE
NATJE

NERING
OOGST
ORATOR
PRAIRIE

PROGRESSIE

RADON
REGIO

RUBENS
SEMINAR

SPEEN
STERK
TOETS
TOREN

TOVERBAL
UITPROBEREN

VARIA
VATEN

WALSEN
WANDEN

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

 Oplossingswoord© www.puzzelpro.nl

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

De winnaar van vorige week is: 

Carina Tijssen uit Bladel

met de oplossing: ‘De bal kan raar rollen’

Carina heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

Thema: Voetbal - Oplossing: DE BAL KAN RAAR ROLLEN.   Antwoorden: A: Periodetitel   B: Schietgebed   C: Buitenspel   D: De twaalfde man   

E: Knollenveld  F: Keukenkampioen   G: Aanval    H: Doelpuntenfestijn   I: Grensrechter   J: Arbiter   K: Jaap Stam  L: Vingeroefeningen   

M: Dropkick   N: Kampioenschap    O: Penaltystip    P: Oranje Leeuwinnen Q: Keepersgebied   R: Seizoenkaart  

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 
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zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!

Ervaar het gemak  van 
de opticien bij u thuis

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

  Voordelen
• Oogzorg en oogmeting met professionele 
 apparatuur bij u thuis

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

Ontvang nu 

15% KORTING 
op een complete bril*

ACTIE
* Actie geldig t/m 28 februari 2021

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

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

REGIO - De afge-
lopen weken is er 
in korte tijd veel 
regen en sneeuw 
gevallen. Aan 
Westelbeersedijk 
in Hoogeloon staat 

dit water nu geparkeerd op het land en dat 
valt op. Waarom staat dat water daar?

Aan de Westelbeersedijk heeft een agra-
risch ondernemer in samenwerking met 
Waterschap De Dommel een klimaatbuff er 
aangelegd. Een lage zone van in totaal 40 
meter langs de sloot. Hier kan in natte peri-
odes meer water vast worden gehouden en 
langzaam infi ltreren in de bodem.

Klimaatbuff er
Het klimaat verandert en kent steeds meer 
extremen. Er valt meer regen in een korte tijd 
maar er zijn ook steeds meer zeer droge pe-
riodes. Als het veel regent, moeten we water 
langer vasthouden (buff eren) waar het valt. 
Zo zorgen we ervoor dat niet alles tegelijker-
tijd door de beek hoeft en stroomafwaarts 
voor problemen zorgt. Door het water vast 

te houden, kan het de grond in zakken en 
wordt het grondwater in de bodem weer 
aangevuld. Daar kan natuur en landbouw 
gebruik van maken in droge periodes. De 
klimaatbuff er is goed voor de biodiversiteit. 
Er ontstaat een strook land met meer na-
tuurlijke planten en dieren (insecten).

Herinrichting beekdal Groote Beerze
Deze klimaatbuff er is onderdeel van pro-
ject ‘Herinrichting Beekdal Groote Beer-
ze’. Waterschap De Dommel werkt hier 
samen met partijen uit het gebied aan een 
meer natuurlijk, robuust en klimaatbesten-
dig beekdal. In maart van dit jaar gaat de 
schop in de grond. We gaan dan aan de 
slag in het gebied tussen Westelbeers en 
Casteren/Netersel. Om ervoor te zorgen 
dat het gebied beter water kan opnemen 
en vasthouden, krijgt de Groote Beerze 
een natuurlijkere loop, vergelijkbaar met 
de situatie vóór 1973. De huidige Groote 
Beerze wordt gedempt. We graven een 
nieuwe, smallere, ondiepere en meande-
rende (en daardoor langere) beek.

Uitvoering werkzaamheden
We voeren deze maatregelen niet allemaal 
tegelijkertijd uit. Rondom kwetsbare bosjes 
en vennen nemen we komend jaar maat-
regelen om ervoor te zorgen dat de natuur 
niet achteruit gaat. Als we in het voorjaar 
aan de slag gaan, hebben we te maken 
met het broedseizoen. Daarom hebben we 
vooruitlopend hierop ten noorden van de 
weg Biezengoren en aan de kant van Fons 
van de Heijdenstraat bomen en struiken al 
gesnoeid. We kunnen nu in het voorjaar aan 
de slag zonder broedende vogels te storen.

Ook werken we aan de beleefbaarheid van 
het gebied. Midden in het gebied, laten we 
de natuur in de toekomst (nog) meer met 
rust. Na de uitvoering van het project wordt 
het daar (in een deel van het jaar) zo nat 
dat wandelen bijna niet meer mogelijk is. 
Op andere plekken kunnen wandelaars 
straks juist wel van de natuur en het water 
genieten. Zo komen er twee nieuwe wan-
delbruggen bij, een ruiter- en menpad en 
een voorde door de beek. Ook realiseren 
we een half verhard fi etspad en fi etsbrug 
dwars over de Groote Beerze.

Minder toegankelijk tijdens 
werkzaamheden
Het gebied is tijdens de uitvoering van 
werkzaamheden het komende jaar minder 
toegankelijk. De werkzaamheden in het 
gebied in combinatie met recreatie kan ge-
vaarlijke situaties opleveren. Daarom slui-
ten we sommige wandelbruggen en paden 
tijdelijk af. Omwonenden en bezoekers aan 
het gebied worden geïnformeerd. 

Meer informatie over het project en voor 
het aanmelden voor de digitale nieuws-
brief, kijk dan op 

www.dommel.nl/grootebeerze

Water vasthouden door klimaatbuffer Groote Beerze

Dit jaar gaan we samen voor onze ge-
meente een nieuw Beleidsplan open-
baar groen maken. Dit biedt de gele-
genheid om belangrijke thema’s als 
biodiversiteit, klimaatadaptatie, partici-
patie, bomen, bos- en natuurgebieden 
en onderhoudskwaliteit opnieuw tegen 
het licht te houden.

Wat gaat er goed? Wat kan of moet er 
beter? Welke nieuwe projecten gaan we 
oppakken? Een goed beleidsplan kunnen 
en willen we niet alleen maken. Daarom 

raadplegen we u en verschillende groepen 
in onze gemeente om te horen wat er leeft 
en waar we aandacht voor moeten hebben 
vanuit het groenbeleid.

De gemeente beheert bomen, beplanting 
en gras in onze kernen en het buitenge-
bied. Ook het beheer van de gemeente-
lijke bossen en natuurterreinen valt onder 
het nieuwe Beleidsplan openbaar groen. 
Leden van het Inwonerspanel binnen onze 
gemeente ontvangen automatisch een uit-
nodiging om deel te nemen aan de enquête 
Beleidsplan openbaar groen. Bent u geen 
lid maar wilt u wel meewerken aan deze 
enquête? Dat kan via deze open-link. Deel-
nemen aan de enquête over het openbaar 
groen kan vanaf vrijdag 19 februari.

Wij zijn benieuwd naar uw mening en/of uw 
ideeën. Alvast bedankt voor uw bijdrage.

Enquête Beleidsplan openbaar groen
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We st� n voor je kl� r!We st� n voor je kl� r!

BLADELCENTRUM.NL/CLICK-COLLECT

Jeej , afhalen mag ook!
Naast het bezorgen kun je nu ook afhalen.
Laat even weten wat je wil bestellen
via een privébericht of bel/app
Wilma (06-13579515), dan spreken
we samen een pick-up moment af!

Bestel via onze website:
www.beertjekidsconceptstore.nl

en kies voor de afhaaloptie.
Wij nemen daarna contact met je op voor

het maken van een afhaalafspraak!

Bestellen?
Voor een bestelling kun je mailen naar
info@edelsmidsebladel.nl, of bellen 

0497-387936 / 06-53132862.
Voor het halen en brengen van reparaties, 

vervangen van horlogebatterijen en
je bestellingen zijn wij open:

ma. t/m zat. 13.00-17.00. Graag tot ziens!

TOVVV als JIJ ook appt! 
TOVVV is dagelijks bereikbaar via app

op 0612031387

Afhalen kan van di. t/m zat. tussen
12.00 - 15.00 uur op afspraak

Bestellen kan!
website: www.intertoys.nl

telefoon: 088 - 3343818
Mail: 433bladel@intertoys.nl

Voor afhaal en bezorging
www.dendoel.nl 

Onze mogelijkheden
• Online bestellen en
 evt. afhalen in de winkel
• Pas tassen
• Personal shoppen aan huis

Bel voor de meer info T. 0497-360088

Onze mogelijkheden
• Online bestellen en
 evt. afhalen in de winkel
• Pas tassen
• Personal shoppen aan huis

Bel voor de meer info T. 0497-360088

TON-line geopend!
Bestel telefonisch (0497 382 433)

of online op:
www.delaatslaapexpert.nl

en kom dan je bestelling afhalen
in één van onze winkels.

Bestellen en afhalen:
0497-381587

bladel@primeranet.nl 

www.primera.nl

Click & Collect bij
La Femme Modes

Bestel online, via Facebook / Instagram, 
of telefonisch en haal je bestelling

op in de winkel!

+31 613164478 | www.lafemmemodes.nl 
Wij bezorgen binnen een straal van 50 km gratis aan huis!

Laat ons weten wat
je wilt bestellen!
Bel of app op 06 52662598 dan spreken 
we samen een pick-up moment af!
Volg ons voor inspiratie op
              @hippwoonenkado

Hipp
Sniederslaan 39
Bladel

Laat ons weten wat
je wilt bestellen!
Bel of app op 06 51476933 dan spreken 
we samen een pick-up moment af!
Volg ons voor inspiratie op
              @oyowereld

OYO
Sniederslaan 22
Bladel

Bestelling afhalen
bij de Xenos winkel?
> Plaats je bestelling op Xenos.nl
> Kies jouw favoriete winkel
> Je wordt gebeld voor een
 afhaalmoment

Kijk voor onze speciale
covid-19 afhaallijst op:

www.gasterijdendis.nl

Bestellingen of vragen:
papierelier@hotmail.com
of T. 0653310614 

Voor afhalen
zijn wij zijn open
Ma. en vr. :  13.00 -16.00 uur
Wo. en za. : 13.00 - 18.00 uur 
Shop en bekijk live de nieuwe collectie 
via Videocall: 06-82361980 / 0497-381382      
la.may.fashionanddesign@gmail.com
www.lamaybyvinken.com  (outlet)

Bestellen kan via:
www.dominos.nl

www.thuisbezorgd.nl
of  T. 0497-743122 

En uiteraard rechtstreeks in onze winkel!

Download de Domino’s Deals App voor korting!

Bestellingen of
reparaties: 
T. 0497-382141 of
winkel@profi le-bito.nl
Voor het ophalen van de bestellingen en het brengen &
ophalen van reparaties kun je via de zij-ingang bij ons terecht. 

Maatwerker &
Orthopedisch schoenmaker

Op afspraak kunt je terecht voor:
Steunzolen, reparatie en afhalen.

Ma. en vr. :  13.00 -16.00 uur
Wo. en za. : 13.00 - 18.00 uur 

Shop en bekijk live de nieuwe collectie via
Videocall: T. 06-82361980 / 0497-381382   

vinkenp@gmail.com
www.vinkenschoenmode.com ( outlet )We zijn bereikbaar (0497-388727)

en aanwezig op di. t/m vr. 12.00 - 18.00 
en zat. 12.00 - 16.00 voor advies,

producten en colorkits.

Sniederslaan 22

Wij zijn geopend 
voor afhalen
ma. t/m zat.
Je kunt ons bellen op: 0880070092, 
op instagram een bericht sturen:
@zeemanbladel.
Of een aanvraagformulier invullen 
op www.zeeman.com

Toe aan nieuwe lingerie
en/of nachtkleding?
T. 0497-383927     � bladel@livera.com
Bestellen, afhalen of liever thuisbezorgt?
Binnen 10 km bezorgen wij gratis!

Tot ziens aan de
Sniederslaan 15-A in Bladel

Wij staan voor jullie klaar!
Voor afhalen zijn wij zijn open:
ma. t/m vr. 10.00 t/m 16.00 uur en
op zat. 10.00 tm 15.00

Je kan ons bereiken op T. 06-53656009. 
Voor inspiratie volg ons op:
                shoebybladel

Gelukkig komt er na een lange periode van stilte weer
wat beweging terug ons centrum. Vanaf 10 februari is
winkels de mogelijkheid geboden om bestelde artikelen 
af te laten halen.

Natuurlijk maken veel ondernemers van Bladel Centrum
gebruik van deze mogelijkheid. De ondernemers die open 
mochten blijven zoals o.a de food-sector, drogisterijen,
opticiens zijn ook nu natuurlijk nog normaal bereikbaar.

Om het makkelijker te maken, hebben we hier de mogelijk-
heden van ‘Click & Collect’ per ondernemer aangegeven.

Maak er gebruik van want de lokale ondernemer heeft 
zijn klanten juist nu keihard nodig. Hopelijk zetten de
versoepelingen zich voort en kunnen we over een tijdje 
weer genieten van de gezelligheid , service en diversiteit 
van Bladel Centrum.

Wij kunnen niet wachten!
Namens alle ondernemers bedankt voor het lokale kopen 
en tot snel!

Mocht je ondernemer er niet bij staan neem dan een kijkje op 
bladelcentrum.nl/click-collect voor hun contactgegevens.

JE KOOPT GRAAG LOKAAL
EN DAAR ZIJN WE BLIJ MEE!
Maar hoe neem je dan contact op met onze ondernemers? 
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Tweede Kamerverkiezing 2021
Hoe kunt u stemmen?

Voordat u naar het stemlokaal gaat
Doe de gezondheidscheck die u bij uw stempas vindt. Beantwoordt u op de dag dat 
u gaat stemmen een van de vragen met 'ja'? Ga dan niet naar het stemlokaal. U kunt 
via de achterkant van uw stempas iemand machtigen om uw stem uit te brengen.

U kunt ook iemand machtigen om uw 
stem uit te brengen.

• Dat kan tot op de dag van de verkiezing via uw 
stempas. Kijk op de achterkant van uw stempas 
hoe u dat doet. Daar is een kopie van uw ID-
bewijs voor nodig. Dat kan ook een goed leesbare 
a�eelding hiervan zijn op een smartphone of 
tablet. 

• Het kan ook via een schri elijk volmacht. U en 
diegene die u wilt machtigen vullen hiervoor een 
formulier in. Dit formulier vraagt u persoonlijk of 
schri elijk bij uw gemeente aan en levert u voor 
vrijdag 12 maart 17.00 uur in bij uw gemeente.

Bent u 70 jaar of ouder? Dan kunt u bij deze 
verkiezing ook per brief stemmen.

• Eerst ontvangt u uw stempas thuis. Hiermee kunt u 
zelf stemmen in een stemlokaal, iemand machtigen, 
of stemmen per brief.

• Vervolgens ontvangt u een tweede envelop met 
documenten die u nodig hebt als u per brief wilt 
stemmen. Hier zit ook een duidelijke uitleg bij.

• U kunt uw briefstem per post versturen voor vrijdag 
12 maart 17.00 uur of afgeven bij een gemeentelijk 
afgi epunt tussen woensdag 10 maart en woensdag 
17 maart 21.00 uur.

• Kijk voor een overzicht van de afgi epunten 
op de website van uw gemeente of op 
www.waarismijnstemlokaal.nl.

Stempas kwijt of beschadigd?

Neem dan zo snel mogelijk contact op met uw gemeente en vraag een vervangende 
stempas aan. Dat kunt u mondeling of schri elijk doen tot vrijdag 12 maart om 17:00 uur.

Uw ID-bewijs. Deze mag bij het 
stemmen maximaal 5 jaar zijn verlopen.

Een stempas of een kiezerspas. U ontvangt uw 
stempas uiterlijk woensdag 3 maart 2021.

Stemlokalen zijn 
open op woensdag 
17 maart van 07.30 - 
21.00 uur.

In het stemlokaal gelden de coronamaatregelen:

Houd 1,5 meter 
afstand. .

Desinfecteer 
uw handen.

Draag een 
mondkapje.

Wat u nodig hebt om te stemmen:

stemElke teltKijk op www.elkestemtelt.nl of 
op de website van uw gemeente.

Meer informatie?

Vooral voor risicogroepen is in alle 
gemeenten een aantal stemlokalen 
open op maandag 15 en dinsdag 16 
maart van 07.30 - 21.00 uur.

15/3 16/3

Waar kunt u stemmen in een stemlokaal?
Kijk voor een overzicht van de stemlokalen op de website van uw gemeente, 
of op www.waarismijnstemlokaal.nl.

Hulp nodig bij het stemmen? 
Hee  u door een lichamelijke beperking hulp nodig in het stemlokaal? 
Neem dan iemand mee, of vraag anders een stembureaulid om hulp.

17/3

Ik ga naar het stemlokaal Ik ga niet naar het stemlokaal

Geen Landelijk Opschoondag in de Kempen 
Wegens de coronamaatregelen wordt in de 
Kempengemeenten dit jaar in maart geen Landelijke 
Opschoondag georganiseerd. 

Jaarlijks gaan we in de Kempen de lente schoon van 
start met gezellige opschoonacties in de buurt. Met 
de Afvalbingo gaan groepen de strijd aan tegen 
zwerfafval voor mooie prijzen. Helaas zal dat, net als 
veel activiteiten, dit jaar anders zijn. Om 
besmettingen met het coronavirus te voorkomen 
organiseert en faciliteert de gemeente Bladel geen 
opschoonactie(s) tijdens de Landelijke Opschoondag. 

Natuurlijk is het erg jammer dat de Landelijke 
Opschoondag niet doorgaat. Later in het jaar wordt 
gekeken naar de mogelijkheid om eventueel in actie 
te komen tijdens World Cleanup Day (september). 
Gelukkig is het gedurende het jaar toch altijd 
mogelijk om zelf in actie te komen tegen zwerfaval! 

Als ZAP-vrijwilliger zetten verschillende inwoners zich 
al in om zwerfafval in de gemeente op te ruimen. Als 
ZAP-vrijwilliger wordt u ondersteund door de 
gemeente met opschoonmaterialen en het afvoeren 
van het zwerfafval. Vraag naar de mogelijkheden of 
meld u aan via: teamschoon@deries.eu.
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Op woensdag 17 maart zijn het verkiezingen 
voor de Tweede Kamer. Dit moet, in verband met 
het coronavirus, natuurlijk wel veilig kunnen 
gebeuren. De gemeente Bladel is daarom al een 
tijdje bezig met voorbereidende maatregelen, 
want het is belangrijk dat u veilig gebruik kunt 
maken van uw stemrecht.

Verspreid door de gemeente zijn er verschillende 
stemlokalen ingericht. Alle stembureaus zijn geopend 
van 07.30 uur tot 21.00 uur. Een overzicht van de 
locaties van de stemlokalen kunt u vinden in de tabel of 
op onze website www.bladel.nl/verkiezingen. Vergeet 
niet om uw stempas en identiteitsbewijs mee te 
nemen!
Raakt u uw stempas kwijt, vraag dan persoonlijk een 
vervangende stempas aan. Dit kan op het 
gemeentehuis van gemeente Bladel of digitaal via 
www.bladel.nl tot uiterlijk vrijdag 12 maart 17.00 uur.

Coronamaatregelen tijdens de verkiezingen
De maatregelen die de gemeente neemt om het 
stemlokaal coronaproof in te richten zijn als volgt:
•  Ieder stembureaulid zit achter een kuchscherm 

behalve degene die bij de ingang staat, dus alle 
voorzitters zitten achter een (groot) kuchscherm.

•  Stembureauleden zijn verplicht handschoenen, 
mondkapjes (of faceshields) te dragen en om de paar 
uur te wisselen.

•  De stemhokjes worden ieder uur gedesinfecteerd.
•  Er wordt een ‘coronaproof’ route voor kiezers in het 

stemlokaal ingericht met wegbewijzering.
•  Ook de kiezer is verplicht een mondkapje te dragen.
•  De kiezer desinfecteert de handen bij binnenkomst.

•  Elke kiezer krijgt een rode potlood en mag deze mee 
naar huis nemen.

•  De 1,5 meter afstand wordt gehandhaafd. 

Vervroegd stemmen (15 en 16 maart) en 
stemmen per brief
Mensen die zich kwetsbaar voelen, kunnen op 15 en 
16 maart vervroegd stemmen. Op deze twee dagen zijn 
er twee stembureaus open: op het gemeentehuis en op 
Den Tref in Hapert. De stembureaus zijn open van 
07.30 uur tot 21.00 uur. Bent u 70 jaar of ouder? Dan 
krijgt u van de gemeente Bladel een briefstempakket. 
Wanneer u per brief stemt, hoeft u niet naar het 
stemlokaal te komen. U hoeft dan ook niet iemand 
anders te machtigen. In de bijsluiter bij het 
briefstempakket wordt uitgelegd hoe stemmen per 
brief werkt.

Gezondheidscheck
U ontvangt, samen met uw stempas, informatie over 
de gezondheidscheck. Voldoet u niet aan de 
gezondheidscheck, dan kunt u zelf niet gaan stemmen, 
maar kunt u wel iemand machtigen om voor u te gaan 
stemmen. Voldoet u wel aan de gezondheidscheck, 
dan kunt u zelf gaan stemmen. Volg dan de in het 
stemlokaal geldende regels over afstand en hygiëne op. 
Kunt u de geldende regels voor het betreden van het 
stemlokaal niet opvolgen, dan kan de toegang u 
worden ontzegd of wordt u verzocht het stemlokaal te 
verlaten. U heeft dan niet uw stem uitgebracht. Als u 
het stemlokaal wilt binnengaan, bent u verplicht een 
mondkapje te dragen.

Stemmen bij volmacht: iemand anders gaat voor 
u stemmen 
Bent u op de dag van de stemming niet in de 
gelegenheid om zelf uw stem uit te brengen, vraag dan 
iemand anders uw stem uit te brengen via een 
volmacht. Op de achterzijde van uw stempas vult u de 
naam in van degene (gemachtigde) die voor u gaat 
stemmen. De gemachtigde kan iedereen zijn die in de 
gemeente Bladel woont en ook een stempas heeft 
ontvangen voor deze verkiezing. Belangrijk is dat de 
gemachtigde niet meer dan drie machtigingen heeft 
aangenomen en de volmachtstem(men) gelijktijdig met 
de eigen stem uitbrengt. Het geven van de machtiging 
kan tot en met de dag van de stemming zelf. De kiezer 
die voor u gaat stemmen moet ook een kopie van een 
geldig identiteitsbewijs van u aan de voorzitter tonen. 

U kunt ook iemand machtigen die niet in de gemeente 
Bladel woont maar wel een stempas heeft ontvangen 
voor de verkiezing van de leden van de Tweede Kamer 
der Staten-Generaal. De hiervoor benodigde 
formulieren kunt u aanvragen bij de afdeling KCC of 
downloaden van onze website. De schriftelijke of 
elektronische aanvraag moet uiterlijk vrijdag 12 maart 
2021 om 17.00 uur door de gemeente zijn ontvangen. 
De gemachtigde ontvangt daarna het volmachtbewijs 
en hoeft in dat geval geen kopie van uw 
identiteitsbewijs aan de voorzitter te laten zien.

Meer informatie
Meer informatie over hoe de verkiezingen 
georganiseerd worden in de gemeente Bladel kunt u 
vinden op www.bladel.nl/verkiezingen. Informatie 
vanuit de Rijksoverheid over de verkiezingen kunt u 
vinden op www.elkestemtelt.nl.

Tweede Kamerverkiezingen op 17 maart

Maandag 15 maart 2021 geopend van ’s 
ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur
• Gemeentehuis  Markt 21, Bladel
• Den Tref  Alexanderhof 7, Hapert

Dinsdag 16 maart 2021 geopend van ’s ochtends 
07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur
• Gemeentehuis   Markt 21, Bladel
• Den Tref   Alexanderhof 7, Hapert

Woensdag 17 maart 2021 geopend van 
’s ochtends 07.30 uur tot ’s avonds 21.00 uur
• Gemeentehuis   Markt 21,  Bladel
• Den Herd*   Emmaplein 4, Bladel
•  Pius X College  achteringang gymzaal via 

  Lange Trekken Bladel
• Den Aord   Kerkstraat 33,  Casteren
• De Poel   De Hoeve 2,  Netersel
• Den Tref  Alexanderhof 7, Hapert

• Café ’t Pleintje   Kerkstraat 51, Hapert
• D’n Anloôp   Maalderij 3,  Hoogeloon

Overzicht stemlokalen
Voorlopige locaties, deze kunnen nog veranderen

Nieuwe vaccinatielocatie in 
Bladel in voorbereiding
In sporthal X-Sport Bladel komt binnenkort een 
vaccinatielocatie. GGD Brabant-Zuidoost (GGD BZO) richt 
de sporthal binnenkort in. Zodra er vaccins beschikbaar 
zijn, kan deze locatie open. De voorbe-reidingen voor 
open gaan zijn in volle gang. Wethouder Davy Jansen: 
“Op moment vaccineert GGD BZO in Eindhoven, Helmond 
en vanaf maandag 15 februari in Best. Daarnaast wordt in 
Bladel en Valkenswaard een vaccinatielocatie opgebouwd. 
GGD BZO bouwt door, ondanks het gebrek aan vaccins. 
Het kan dus zijn dat locaties opgebouwd zijn, maar dat er 
nog niet gevaccineerd wordt. Als regio staan we dan in 
ieder geval wel klaar zodra er meer vaccins beschikbaar 
zijn. Ik hoop dat we snel open kunnen in Bladel en dat 
ook hier mensen 
kunnen worden 
ingeënt tegen het 
COVID 19 virus.“ 

Vragen?
GGD BZO kan 
dankzij de 
aanwezigheid van 
meerdere 
vaccinatielocaties snel schakelen zodra er meer vaccins 
beschikbaar komen. Alles is gereed om deze dan in te 
kunnen zetten. Heeft u nog vragen over het vaccineren? 
Kijk dan op www.coronavaccinatie.nl of bel 0800-1351. 
Of kijk op www.ggdbzo.nl. 

Uitnodiging Stedenbouwkundige visie Hapert
In Hapert speelt een groot aantal ontwikkelingen. Om 
de huidige en toekomstige ontwikkelingen goed te 
kunnen beoordelen en ontwikkelen, is in maart 2019 
besloten om een Omgevingsvisie voor de kern Hapert 
op te stellen. Onderdeel van deze Omgevingsvisie is 
een stedenbouwkundige visie voor Hapert. 

Voor het ontwikkelen van de stedenbouwkundige 
visie Hapert zijn de bureaus De Zwarte Hond, OD205 
en Bura Urbanism gevraagd. De gebiedsvisie Hapert 
2040 van het GBOH, het bestaande gemeentelijk 
beleid, de bestaande en toekomstige projecten in 
Hapert en een rondleiding door de dorpskern dienden 
als input. 

Op 10 november 2020 hebben de drie bureaus een 
tussenpresentatie gehouden. Mocht u deze 
presentatie gemist hebben, dan kunt u deze 
terugkijken via ons YouTubekanaal 
(www.youtube.nl/gemeentebladel). 

Live te volgen via YouTube
Graag willen wij de definitieve stedenbouwkundige 
visies van de bureaus aan u presenteren. Vanwege de 
verscherpte maatregelen rondom corona gebeurt dit 
op dinsdag 23 februari 2021 van 19.30 – 21.45 uur 

via een online live uitzending. U kunt deze YouTube 
uitzending volgen via https://youtu.be/e3V9NxdECt0

Vragen live stellen via YouTube chat
Het is tijdens de uitzending mogelijk om vragen te 
stellen via de chatfunctie van YouTube! Een aantal 
vragen kan tijdens de live uitzending behandeld 
worden. Maar ook als uw vraag niet tijdens de 
uitzending behandeld wordt, geven wij uw vraag of 
opmerking door aan de stedenbouwkundig bureaus. 
De bureaus beantwoorden de vragen achteraf 
schriftelijk. De antwoorden op deze vragen kunt u 
teruglezen vanaf 3 maart op www.bladel.nl. 

Terugkijken
Kunt u de uitzending niet live volgen? 
Op www.bladel.nl zetten we de link naar de 
uitzending zodat u deze kunt terugkijken. Vragen 
stellen via de chatfunctie gaat dan helaas niet meer. 

Vragen?
Heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met 
Anne-Marie van Bree via e-mail a.vanbree@bladel.nl 
of telefoonnummer (0497) 361 636.

*twee 
stembureau’s
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Met dagtekening 26 februari 2021 ontvangt u weer de 
aanslag gemeentelijke belastingen. Het betreft hier de 
WOZ-beschikking, de aanslag 
onroerendezaakbelastingen, de aanslagen afvalstoffen- 
en rioolheffing 2021 en de ledigingen van de containers 
in 2020.

•  U kunt de aanslag in tien termijnen via automatisch 
incasso laten afschrijven. Indien u al een machtiging 
heeft afgegeven, hoeft u verder niets te doen. 

•  Heeft u nog geen automatisch incasso? Vraag dit dan 
aan via de website van de gemeente Bladel 
(www.bladel.nl/incasso) of haal een kaartje bij het 
Klant Contact Centrum. 

•  Indien u geen gebruik maakt van automatisch incasso, 
blijft u in twee termijnen betalen. 

Aanslagen via mijn.overheid.nl 
In 2021 is er ook de mogelijkheid om de aanslag digitaal 
te ontvangen via mijn.overheid.nl, in plaats van per post. 
U kunt daarvoor veilig en gemakkelijk inloggen met uw 
DigiD.

Hoe ontvang ik mijn aanslag digitaal? 
Om uw aanslag digitaal te ontvangen, logt u in op 
mijn.overheid.nl en geeft u bij ‘Instellingen’ aan dat u 
de aanslag van de gemeente Bladel wilt ontvangen. 
U ontvangt uw aanslag dan voortaan digitaal. Deze 
instelling kunt u altijd weer wijzigen. Hiervoor is het wel 
noodzakelijk dat u uw account op mijn.overheid.nl 
activeert en vervolgens aangeeft dat u digitale post wilt 
ontvangen van de gemeente Bladel. Vul hier dan ook uw 
emailadres in. Hoe u het account activeert ziet u in het 
filmpje op mijn.overheid.nl.  

Hoe weet ik of er een nieuw bericht is? 
Het is belangrijk dat u een e-mailadres opgeeft in 
mijn.overheid.nl. U ontvangt op dat e-mailadres een 
melding, zodra er een nieuw bericht voor u klaarstaat.  

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, dan 
is er via mijn.overheid.nl de mogelijkheid om via IDeal de 
aanslag te betalen. 

Taxatieverslag
Hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen, kunt u lezen 
in het taxatieverslag. Het taxatieverslag kunt u bekijken 
en downloaden via mijn.overheid.nl. Inwoners kunnen 
inloggen met DigiD. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het 
taxatieverslag  aanvragen via belastingen@bladel.nl of 
telefonisch via (0497) 361 636.

WOZ-waarde te hoog? Neem contact op met de 
gemeente
Als u van mening bent dat de waarde van uw 
onroerende zaak te hoog is vastgesteld, kunt u contact 
opnemen met de gemeente. U wordt verzocht gebruik 
te maken van het reactieformulier WOZ-beschikking 
2021 op de website www.bladel.nl/woz-portaal. 
Telefonisch reageren kan ook via (0497) 361 636. Hierna 
zal de taxateur de WOZ-waarde nogmaals beoordelen 
en neemt dan telefonisch contact met u op. Als er nog 
wat zaken moeten worden uitgezocht, kan het wat 
langer duren.

Het voordeel van zo’n informeel bezwaar is dat het niet 
lang duurt. Er zijn geen wettelijke procedures mee 
gemoeid waardoor u binnen zes weken al een reactie 
van ons kunt ontvangen. Het afhandelen van een 
formeel bezwaar neemt al snel maanden in beslag.

Bezwaar maken
Wilt u alsnog bezwaar maken? Schrijf uw bezwaarschrift 
dan zelf. Een zelf geschreven bezwaarschrift wordt net 
zo serieus en zorgvuldig in behandeling genomen als een 
bezwaarschrift dat ingediend is door een no-cure-no-pay 
bureau. Via de website www.bladel.nl/woz-portaal kunt 
u een bezwaarformulier downloaden of we sturen u op 
verzoek een exemplaar toe, of u schrijft zelf een brief 
met daarin uw grieven. Dat bezwaar moet op uiterlijk 
10 april 2021 bij de gemeente binnen zijn (mocht die 
datum naderen, terwijl u nog wacht op de afhandeling 
van uw informele bezwaar, kan in overleg met de 
gemeente de termijn worden verlengd).
Het indienen van een bezwaarschrift schort de 
betalingsverplichting niet op.

In deze periode bieden veel no-cure-no-pay bureaus hun 
diensten aan om voor u bezwaar te maken tegen de 
WOZ-waarde. Wij willen u er op wijzen dat u mogelijk 
een financieel risico loopt als u gebruik maakt van de 
diensten van een no-cure-no-pay bureau. Zo bent u een 
vast bedrag verschuldigd van honderden euro’s als u 
tussentijds het bezwaar in wilt trekken. Daarnaast geeft 
u een machtiging af zonder einddatum waardoor het 
bureau meerdere jaren bezwaar kan maken zonder dat 
u hiervan op de hoogte bent.

De door de gemeente verstrekte kostenvergoeding aan 
deze bureaus worden weer meegenomen in de 
tariefbepaling van de onroerendezaakbelasting. 
Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze 
nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. Rechtstreeks 
met de gemeente in gesprek gaan over uw WOZ-waarde 
bespaart daarom gemeenschapsgeld. 

Waarom ontvangt u als huurder van een woning 
een WOZ-beschikking?
Per 1 oktober 2015 geldt een puntensysteem waarbij de 
WOZ-waarde van de woning meetelt in de berekening 
van het aantal punten. Door deze wijziging in het 
woningwaarderingsstelsel (WWS) hebben huurders 
belang gekregen bij de door de gemeente vastgestelde 
WOZ-waarde. Als huurder van een woning hoeft u 
overigens géén onroerendezaakbelasting te betalen. 

Tarieven gemeentelijke belastingen 2021
De tarieven staan op de achterzijde van het aanslagbiljet. 
De tarieven zijn door de gemeenteraad in de 
verordening vastgesteld. Op grond van artikel 8:2 van de 
Algemene wet bestuursrecht kan hiertegen geen 
bezwaar worden aangetekend, aangezien het hier 
algemene regelgeving betreft. 

Vragen? 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de 
medewerkers van belastingen via telefoonnummer 
(0497) 361 636 of stuur een mail naar 
belastingen@bladel.nl. 

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

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

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

Kind & Scheiding
Spreekuur bij CJG+ de Kempen

Hoe zijn we als ex-partners toch 
samen ouders?

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

Mijn ouders maken 
ruzie waar ik bij ben, 

wat nu?

Hoe vertellen 
we het aan de 

kinderen?

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

mee om? 

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

mee om?

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

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

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

website, bel dan (0497) 745 544 en maak een 
afspraak voor het telefonisch spreekuur (voor 
kinderen, ouders en omgeving: anoniem). Vanuit 
het spreekuur kunnen jeugd- en gezinswerkers van 
CJG+ met expertise op het gebied van Kind en 
Scheiding vragen beantwoorden. 

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

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

Om gebruik te maken van het spreekuur kan tijdens 
kantooruren naar (0497) 745 544 gebeld worden 
waarna een belafspraak voor het telefonisch 
spreekuur wordt gemaakt. 

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

Milieumelding
Bladel
•       Mastbos 16 en 18, oprichten van een 

interieurbouwbedrijf.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Molenweg 1, legaliseren van een bestaande inrit;
•       Stokekker 27, plaatsen van zonnepanelen op 

woning, carport en schuur.

Casteren
•       Driehuis 4, verplaatsen van een bestaande inrit;
•       Wagenbroeken 13, aanleggen van een inrit.

Hapert
•       Diamantweg 46, uitbreiden van een buitenterrein 

voor het parkeren van vrachtwagens;
•       Merelstraat 1, bouwen van een erker aan de 

voorzijde van een woning.

Hoogeloon
•       Dyckmeesterstraat 9, verleggen van een inrit.

Netersel
•       Fons van der Heijdenstraat 41, tijdelijk afwijken 

van het bestemmingsplan voor het gebruik van de 
bedrijfsgebouwen t.b.v. opslag en verhuur.

Geweigerde 
omgevingsvergunning

Casteren
•       Kerkstraat 2 in Casteren, aanleggen van een inrit, 

datum besluit: 03-02-2021.

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•       Burg. Goossensstraat 16, afwijken van het 

bestemmingsplan t.b.v. het bouwen van een 
tuinkamer en een carport, datum besluit: 03-02-
2021;

•       Den Dries 3, verbouwen en uitbreiden van een 
woning, datum besluit: 04-02-2021;

•       Pius X-straat 6, vernieuwen van het dak en het 
plaatsen van een dakkapel aan de achterzijde van 
een woning, datum besluit: 04-02-2021.

Hapert
•       Burg. Gremstraat 8, bouwen van een woning en 

het aanleggen van een inrit, datum besluit: 
09-02-2021;

•       De Wijer 17, 17A, 17B, 17C, 17D en 17E, bouwen 
van 6 woningen, datum besluit: 04-02-2021.

Verleende vergunning apv/
bijzondere wetten
Bladel
•       Ter hoogte van Markt 22, plaatsen van 

bouwhekken van 1 maart tot en met 
11 april 2021, datum besluit: 04-02-2021.

Hapert
•       locatie kruising Kapelweg/Burg. Gremstraat (KBP 

terrein) ter hoogte van de Blusvijver, innemen van 
een standplaats voor de verkoop van warme 
dranken en snert, in de periode 10 tot en met 
24 februari 2021, datum besluit: 09-02-2021.

Vaststelling Algemene Plaatselijke 
Verordening Bladel 2021

De gemeenteraad heeft op 4 februari 2021 de 
‘Algemene Plaatselijke Verordening Bladel 2021’(APV 
Bladel 2021) vastgesteld.

De APV Bladel 2021 komt in de plaats van de APV 
Bladel 2018. In de APV zijn algemene zaken geregeld 
over de openbare orde en veiligheid en over de 
bescherming van het milieu en de volksgezondheid in 
de gemeente. De meeste wijzigingen zijn tekstuele 
wijzigingen, maar er zijn ook nieuwe artikelen 
toegevoegd. Onder andere het volgende is toegevoegd: 
verbod op het gebruik van lachgas op openbare 
plekken, de mogelijkheid tot het opleggen van een 
aanlijn- en/of muilkorfgebod voor gevaarlijke honden 
op eigen terrein en de mogelijkheid tot het sluiten van 
publieke gebouwen vanwege het gebruik door 
motorgangs. 

De APV Bladel 2021 treedt in werking op de dag na 
bekendmaking. 

U kunt de APV Bladel 2021 inzien via 
www.officielebekendmakingen.nl of op 
www.bladel.nl/beleidenregelgeving. Hebt u geen 
internet, dan kunt u de APV Bladel 2021 inzien bij het 
Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel tijdens 
de openingstijden.

Mandaat- en aanwijzingsbesluit 
directeur publieke gezondheid 
voor toezicht en handhaving 
op de naleving van de regels 
tijdelijke wet maatregelen 
Covid-19 door de kinderopvang, 
Bladel

Op 1 december is de Wet publieke gezondheid 
uitgebreid als gevolg van de Covid-19 epidemie. Er is 
een hoofdstuk toegevoegd met tijdelijke bepalingen 
voor de bestrijding van de epidemie. Voor het toezicht 
en handhaving bij de kinderopvang zijn de relevante 
artikelen uit de Wet kinderopvang van toepassing 
verklaard. Hierdoor is geregeld dat de directeur 
Publieke Gezondheid van de GGD toezicht houdt op de 
naleving van de tijdelijke maatregelen bij kindercentra, 
gastouderbureaus en voorzieningen voor 
gastouderopvang. Om te kunnen handelen op deze 
wijzigingen in de wet, dient er mandaat te worden 
verleend aan de directeur publieke gezondheid van de 
GGD. 

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 2 februari 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Aanbesteding jeugdhulpproduct Multi 2022
Het jeugdhulpproduct Multi wordt niet meegenomen 
in de aanbesteding jeugdhulp 2022.

Beantwoording vragen artikel 41 RvO 
Bladeltransparant inzake versnelling 
woningbouw
Ingestemd met de beantwoording.

Nemen van een nieuw besluit op een 
bezwaarschrift over de afwijzing van een 
handhavingsverzoek in vervolg op een 
rechtbankuitspraak
Kennisgenomen van de uitspraak van de rechtbank 
Oost-Brabant. Het bezwaarschrift wordt gegrond 
verklaard. 

Beslissing op bezwaar tegen de verleende 
omgevingsvergunning in verband met het 
afwijken van het bestemmingsplan in Hoogeloon
De bezwaarschriften worden ontvankelijk verklaard. Het 
besluit wordt onder verbetering van de motivering in 
stand gelaten.

Vaststelling bestemmingsplan CPO Den Tip 
Casteren
Aan de raad wordt voorgesteld om: de conceptnota 
zienswijzen CPO Den Tip vast te stellen en het 
bestemmingsplan CPO Den Tip Casteren ongewijzigd 
vast te stellen.

Projectopdracht herinrichting Sniederslaan
Vastgesteld. De raad wordt geïnformeerd.

Visie 2020-2022 Zorg- en Veiligheidshuis Brabant 
Zuidoost
De raad wordt geïnformeerd.

Implementatie monitor Jongeren in een 
Kwetsbare Positie (JIKP)
Ingestemd met het afgegeven mandaat. Ingestemd 
met het aangaan van de overeenkomst “Gezamenlijke 
verantwoordelijkheden partijen bij verwerking van 
persoonsgegevens”. Ingestemd met het 
wijzigingsbesluit behorende bij het convenant JIKP. 
Kennisgenomen van de Dienstverleningsovereenkomst 
tussen de GGD en de gemeente Eindhoven.

Machtiging Belastingdienst/Toeslagen 
hersteloperatie toeslagenaffaire
Akkoord met de machtiging van de Belastingdienst/
Toeslagen om gedupeerden te benaderen in het kader 
van de hersteloperatie toeslagenaffaire. Akkoord met 
de ondertekening van de verwerkersovereenkomst en 
de gebruikersvoorwaarden van het portaal van de 

Belastingdienst/Toeslagen in kader van 
gegevensoverdracht. De machtiging en de uitoefening 
van de in de machtiging genoemde werkzaamheden 
worden verleend aan de afdeling MD van de GRSK.

Mandaat GGD toezicht op Tijdelijk wet 
maatregelen covid-19 (kinderopvang)
De directeur publieke gezondheid van de GGD wordt 
aangewezen als toezichthouder zoals bedoeld in artikel 
1.61 van de Wet Kinderopvang voor zover dit toezicht 
ziet op de naleving van de bij of krachtens hoofdstuk 
Va van de Wet publieke gezondheid gestelde regels in 
de kinderopvang, gelet op artikel 58r, vijfde lid, van die 
wet. De directeur wordt toegestaan om in haar plaats 
één of meerdere medewerkers te machtigen onder haar 
verantwoordelijkheid op te treden als toezichthouder. 
De directeur wordt het mandaat verleend om bevelen 
te geven die nodig zijn voor de beëindiging van een 
gedraging of activiteit, in of vanuit een kindercentrum, 
indien door die gedraging of activiteit een ernstige 
vrees voor de onmiddellijke verspreiding van Covid-19 
ontstaat. De directeur wordt toegestaan om in haar 
plaats één of meerdere medewerkers te machtigen om 
de benodigde bevelen te geven zoals hierboven 
beschreven.

Meerkosten coronazorgaanbieders Wmo en 
Jeugdwet
Vastgesteld voor de periode van 1 maart 2020 tot en 
met 31 december 2021. 
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NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

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

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

De burgemeester is bevoegd om maatregelen te nemen 
voor besloten plaatsen als er vrees ontstaat voor de 
uitbreiding van de epidemie. Vanwege de samenhang 
en de gevraagde snelle besluitvorming is ervoor 
gekozen om beide mandaten van zowel college als de 
burgemeester met een collegevoorstel te regelen. Op de 
vergadering van 19 januari 2021 heeft het college voor 
maatregelen die de kindercentra, gastouderbureaus en 
voorzieningen voor gastouderopvang betreffen, deze 
bevoegdheid bij de directeur publieke gezondheid 
gelegd via dit mandaat- en aanwijzingsbesluit.

Het mandaat- en aanwijzingsbesluit treedt in werking 
op de dag van publicatie van dit artikel. U kunt deze 
vaststelling inzien via www.officielebekendmakingen.nl 
of op www.bladel.nl/beleidenregelgeving. 

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

GESLACHTSNAAM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS   VERTREK NAAR

Van de Laar, A.L.J. Marktstaete 59, 5531 BR Bladel 11-02-2021 Land Onbekend

HAAL MEER UIT JE LEVEN. WORD VRIJWILLIGER 

JOUWBRANDWEER.NL

“NIETS IS 
MOOIER

DAN ZORGEN
VOOR 

VEILIGHEID”
Als vrijwilliger bij de brandweer sta je 24/7 

paraat om mensen en dieren in nood te 

helpen. Daar waar anderen weglopen voor 

gevaar, ga jij ernaartoe. Zorg je voor de 

veiligheid in je eigen omgeving, je eigen 

gemeente. Maak jij het verschil. Ben je van 

grote waarde voor je medemens, die dat 

bovendien enorm waardeert. Dat geeft 

voldoening. Hoe mooi is dat?

Brandweervrijwilliger zijn is niet vrij

blijvend. Als de pieper gaat, rekenen wij 

op jou. Daarvoor word je goed getraind 

tijdens de zeer uitgebreide 2jarige 

opleiding Manschap A. Zodat jij op een 

daadkrachtige, deskundige en behulpzame 

wijze klaar kunt staan voor anderen. 

Spreekt jou dit aan en wil jij meer met je 

leven? Heb jij de drive om iets te willen 

betekenen voor de maatschappij? Ben jij 

fit, stressbestendig, accuraat en een echte 

teamplayer?  

Meld je dan nu aan!



23 19 februari 2021

keukenadviseur gezocht
Wegens sterke groei zoeken wij op korte termijn 
een ambitieuze en ondernemende collega. Heb 

jij de Brabantse gemoedelijkheid en service hoog 
in het vaandel staan? Dan zoeken wij jou. Stuur je 

motivatiebrief met CV. naar erik.das@daskeukens.nl

Onze keuken wordt 
het hart van uw huis!

Das Keukens | Groenstraat 5-A1

5513 NB Wintelre | T. 040 - 205 2884

Dus j�  
wilt ook een 
salaris t� dens 
je opleiding 
in de zorg?

Vertel.

Een BBL-opleiding als
Verpleegkundige of
Verzorgende iets voor jou?

B�  Oktober bieden we je een leer-arbeids-
overeenkomst met uitzicht op een vaste baan.
Interesse? Vertel, wat wil j�  graag leren?
K� k op lerenenwerkenb� oktober.nl

GEVRAAGD

TRACTORCHAUFFEUR 
VOOR 

AKKERBOUWBEDRIJF

IN REUSEL
 

VOOR INLICHTINGEN BEL
ROB LAVRIJSEN 

TEL. 06 - 22 90 12 19

Vacatures 
in de regio!

VACATURES

Wie ben jij? Wegens toenemende drukte willen wij op korte termijn ons team gaan 

versterken met een MEUBELMAKER/TIMMERMAN voor bij ons op 
de werkplaats voor 16-24 uur per week. 
 
Wat verwachten wij?  
- Onze voorkeur gaat uit naar iemand met de leeftijd van 55-70 jaar. 
- Ervaring met machines  
 
Wie zijn wij?  
Wij van Uglywood maken van oud Frans eiken de mooiste tafels voor elk interieur. 
 
Wat bieden wij?  
- Marktconform salaris/uurtarief. - Goede primaire- en secundaire arbeidsvoorwaarden. 

Mocht u interesse hebben in deze vacature dan kunt u contact opnemen met Uglywood 
op 06-46658830 of een mail sturen naar info@uglywood.nl. Alles is bespreekbaar!
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Je kind verslaafd ?Je kind verslaafd ?
wij zijn een zelfhulpgroep voor

     naasten van verslaafden

Het doel van deze zelfhulpgroep is het leren omgaan
met een verslaafde in jouw naaste omgeving.
Wij creëren een veilige plek om je verhaal te delen
met ervaringsdeskundigen in een omgeving waar niet 
geoordeeld of veroordeeld wordt. 
Een plek waar je tips en handvatten krijgt en niet te 
vergeten wat je rol is of kan zijn in deze rollercoaster 
van verdriet, onmacht ,boosheid ,onbegrip ,etc

Lokatie: het Aquinohuis, Dr Rauppstraat 52 te Bergeijk

graag aanmelden via:

 moedigemoedersdekempen@hotmail.com

elke laatste Dinsdag van 
de maand vanaf 20.00u

(muv juli en augustus)

of neem contact op met Sandra Verkennis telnr: 06-13400967

‘CLICK’  &
 COLLECT!

BLADELCENTRUM.NL/CLICK-COLLECT

We st� n voor je kl� r!We st� n voor je kl� r!

Nieuws van den Dag, 

1897
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Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 53 52 94 91

Puin - hout - groen - grof afval

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

Van landelijk klassiek
tot strak modern!

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

Ben jij 13 jaar of ouder? Wil je extra geld 
verdienen? En vind je het fijn om je eigen 
tempo te bepalen? Word dan bezorger bij 
Spotta! Je bezorgt dan wekelijks weekblad 
PC55 en folders. Alles wordt bij jou thuis 
afgeleverd. Je hoeft er niet voor thuis te 
blijven. Je bepaalt je eigen tijd en tempo. Je 
mag namelijk zelf bepalen of je op vrijdag 
en/of zaterdag bezorgt. Zo heb je nog 
voldoende tijd over voor sport, huiswerk 
en andere hobby’s.
Meer weten? Kijk op
foldersbezorgen.com

Extra geld
verdienen?

✔ Vanaf 
13 jaar

✔Bij jou in 
de buurt

✔Eigen 
tempo Word bezorger 

bij Spotta!

Spotta is dé shoppinghulp die consumenten helpt bij het makkelijk verkrijgen van voordeel en inspiratie. Dit doen 
we met ons folderpakket, Folderkiezer, Spotta.nl en weekbladen. Altijd bij de hand en up-to-date. Voor ons landelijke 
bezorgnetwerk met meer dan 23.000 bezorgers zijn we altijd op zoek naar superhelden die ons daarbij helpen.

INFORMATIEF

De rijksoverheid wil dat de Metropool 
Regio Eindhoven vóór 1 juli 2021 een 
eerste versie van een Regionale Energie 
Strategie (RES) vaststelt. Dat concept 
is nu beschikbaar. In de RES kijken we 
naar alle mogelijkheden op het gebied 
van energie besparen, duurzame opwek 
van energie en het omgaan met warm-
tebronnen. 

De verantwoordelijke wethouders van 
de 21 gemeenten in de Metropool Regio 
Eindhoven vragen dit voorjaar aan hun ge-
meenteraad een reactie op de eerste versie 
van de Regionale Energie Strategie. Deze 
reacties worden meegenomen in de defini-
tieve RES 1.0. De Metropool Regio Eindho-
ven volgt voor het vaststellen van de RES 
1.0 een procedure waarin de milieuaspec-
ten van de voorgenomen ambities inzich-
telijk worden gemaakt, de zogenaamde 
planMER. 

Deze planMER is vooral voor de grootscha-
lige opwek van energie uit zon en wind van 
belang. Binnen de vijf Kempengemeenten 
is die planMER al eerder uitgevoerd en zal 
één-op-één worden overgenomen in de 
planMER voor de Metropool Regio Eind-
hoven. Met de verdere uitwerking van de 
planMER en het inspraaktraject zal de uit-
eindelijke RES 1.0 in het najaar van 2021 
zijn afgerond.

Graag willen we de conceptversie van 
de RES met onze inwoners delen. Via de 
website van de Metropool Regio Eindho-
ven kunt het document downloaden. Het 
concept is ook via een digitale sessie met 
inwoners en raadsleden van gemeenten in 
de Kempen besproken. Na de verwerking 
van de reacties komt de volledige concept 
RES 1.0 in maart 2021 beschikbaar. 

Reacties op de concept-RES 1.0 kunt u 
sturen naar Peter Paap via 

p.paap@kempengemeenten.nl

Regionale Energie Strategie 
beschikbaar voor commentaarBelangstellenden, die een agrarisch be-

drijf hebben, worden uitgenodigd om in 
te schrijven voor het pachten van land-
bouwgrond voor korte duur, op basis 
van eenmalige pacht (seizoen 2021).

Het inschrijfformulier met kaveltekenin-
gen en bijbehorende algemene voorwaar-
den worden op verzoek toegezonden (tel. 
0497-650650). Voor nadere informatie 
kunt u contact opnemen met de afdeling 
Ontwikkeling en Dienstverlening van de 
gemeente Reusel-De Mierden (tel. 0497-
650650).

De inschrijving sluit op vrijdag 5 maart 
2021.

Eenmalige 
verpachting 
landbouwgrond Aan alle inwoners van Nederland wordt 

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

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

‘Samen maken we kanker kansloos’

Laat kanker-
onderzoek 
niet lijden 
onder corona!

WIST 
   JE 
 DAT...?

... mensen geen gras kunnen verteren? 
Onze spijsvertering is niet goed in staat om de structuur 

van de vezels goed af te breken. Daardoor komen de 
voedingsstoffen die we nodig hebben voor b.v. de opbouw van 
spieren niet goed vrij. We zouden er krampen van krijgen 

en poepen het gras nagenoeg onverteerd weer uit. 
Er wordt wel hard gewerkt aan het eetbaar maken van gras.



2619 februari 2021

Nieuwe Courant

1948

Op Weg

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!

Voor reparatie, onderhoud en APK naar:

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

Op vrijdag 26 februari wordt ‘Het Zomerverblijf’ 
uitgezonden op KempenTV. 

De hele dag door zal het toneelstuk dat opgevoerd werd in 2006 
te zien zijn. De regie was in handen van Rita Scheelen.
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Een leuke uitdaging!
Wij hebben weer een aantal doolhoven om op te lossen zodat je je niet hoeft 

te vervelen. Elk doolhof kent kronkelende, draaiende, slingerende paadjes 
die je soms vals naar doodlopende steegjes brengen. 

Laat je jezelf naar de verkeerde kant leiden of teken jij zonder oponthoud 
een duidelijke lijn van start naar fi nish?

DOOLHOF
krakersEasy Mazes by KrazyDad, Book 1 Maze #16

© 2010 KrazyDad.comNeed the answer? http://krazydad.com/mazes/answers
KRAZYDAD.COM/PUZZLES
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Intermediate Mazes by KrazyDad, Book 1 Maze #16

© 2010 KrazyDad.comNeed the answer? http://krazydad.com/mazes/answers
KRAZYDAD.COM/PUZZLES
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TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

TOP SHOP

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Meeltjes

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

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.

Voor uw belastingaangifte
Service Op Maat voor uw belastingaangifte, 
toeslagen en aangifte erfbelasting.
Rieky van Steensel en Bernadette Craens,
tel. 0497-385391.

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.

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

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.

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.

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

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

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

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

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.

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

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

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.

4 winterbanden, Michelin Alpina 4, op stalen 
velgen, 15 inch, voor Peugeot. € 100,-.
Tel. 06-20735334 (na 18.00 uur).

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.

Verstelbare onderzoek/massagetafel, € 25,-.
Tel. 06-34412325.

Oude boerenplavuizen, div. maten en kleuren, 
verschillende partijtjes, tussen 8 en 1 m2.
Prijs n.o.t.k. Tel. 06-83918582.

15 messing traproedes, lengte 76 cm, dik 13 
mm. € 25,-. Tel. 06-83918582.

17 koperen gootbeugels en 6 eindstukken voor 
gootbreedte van 16 cm. Pr.n.o.t.k. 
Tel. 06-83918582.

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

Marcato zweefdeur-kledingkast met 2 witte en 
1 spiegeldeur en met 3x hang- en leggedeelte. 
2,48 x 2,40 x 0,60 m. I.z.g.st. € 175,-. 
Tel. 06-25423583.

Kliko’s zonder chip, van 160 en 240 L, € 12,50 
per stuk. Lampet set, compleet, € 7,50.
Tel. 0497-682314.

IJshockeyschaatsen, kindermaat 33, nieuw, 
goed geslepen. Vr.pr. € 15,-. Tel. 06-51176370

Originele inktcartridge HP 920XL, geel, 
magenta en blauw. 2x compatible geel en 
blauw, 1x magenta. € 25,-. Tel. 0497-386931.

8 binnendeuren, 83x200 cm. Tel. 06-51267302

2 hanglampen, witmelk glas, geen 
beschadigingen, rond 30 en 35 cm. € 10,-.
Tel. 06-23834972.

LG tafelkoelkast, weinig gebruikt, € 50,-.
Tel. 06-57330790.

Samsung magnetron, zilverkleur, € 25,00.
Tel. 06-13277895.

Boeken. Kijk voor mijn aanbod op Markplaats. 
Zoekwoorden: boekenman, 5541 VP, afstand 
kleiner dan 3 km.

Te huur ruimte voor 
inboedelopslag
Tel. 06-30494304.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 4 of 5 
uur/week in Hoogeloon. No nonsens aanpak. 
Dag gezamenlijk bepaald. Whatsapp of SMS: 
06-33634060.

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: 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: Klassiek bureau, 
deels eiken fineer, met bureaustoel.
Demontabel. App of SMS voor foto en maten: 
06-21241370.

GRATIS AF TE HALEN: Hometrainer, i.g.st.
Tel. 0497-383793.

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: 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).

GEVRAAGD

GEZOCHT

GRATIS

TE KOOP

VERLOREN

TE HUUR

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

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

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

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

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

Drukwerk: Rodi Media

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

Colofon



29 19 februari 2021 JONG & OUD 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

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

• Grondwerken
• Asbestverwijdering
• Renovatiesloopwerken
• Betonzaag- en freeswerk
• Containers

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

Dementie, mogelijkheden 
bij een veranderende werkelijkheid

De test en de diagnose

Uitzending: woensdag 24 februari

KEMPEN - Bibliotheek de Kempen or-
ganiseert in samenwerking met Kem-
penEnergie OnlineEnergieWorkshops. 
Tijdens deze workshops komt telkens 
één thema aanbod, zoals isolatie, ven-
tilatie, de warmtepomp, elektrisch rijden 
en (collectieve) zonnedaken. Er is volop 
ruimte voor het stellen van vragen. De 
thema-workshops worden afgewisseld 
met een workshop met het algemene 
onderwerp ‘verduurzaming van je wo-
ning’ waarbij vragen van de deelnemers 
centraal staan. De EnergieGidsen van 
KempenEnergie geven de workshops en 
delen tips en informatie.  

De eerste OnlineEnergieWorkshop is op 
donderdag 25 februari, van 20.00 tot 21.30 
uur, met het thema ‘isoleren’ en daarna 

om de week op dinsdag of donderdag. De 
workshops worden aangeboden via het 
online platform Zoom. Deelnemen kan dus 
gewoon vanuit huis. Op de bank of aan 
tafel, je hoeft de deur niet uit! Een online 
workshop doen we met een kleine groep, 
dit biedt mogelijkheden om met anderen in 
gesprek te gaan en ervaringen uit te wisse-
len. Het beloven dus interessante en dyna-
mische avonden te worden.

Via de agenda van www.bibliotheekde-
kempen.nl kunt u zich aanmelden voor 
deze workshops. Er zijn geen kosten aan 
verbonden. Je ontvangt op de dag van de 
workshop de link om deel te nemen en een 
handleiding voor het gebruik van ZOOM. 

Ben je nog niet bekend met online bijeen-
komsten? Volg dan online DigiHulp van 
Bibliotheek de Kempen en krijg alle uitleg 
van een van onze medewerkers. Aanmel-
den hiervoor kan via de website van de Bi-
bliotheek.

OnlineEnergieWorkshops voor iedereen 
die zijn huis wil verduurzamen

WIST 
   JE 
 DAT...?

... het in Zwitserland verboden is om 
maar één cavia te hebben? Het staat zelfs in de wet. 
Omdat het heel sociale dieren zijn die in groepen 
leven moet je er minstens twee hebben. En als er 

eentjes overlijdt, dan mag je eentje huren, 
tot de overgebleven cavia ook overlijdt.

Via de subsidieregeling energiebespa-
ring eigen huis (SEEH) kunt u tot € 140,00 
subsidie krijgen op energiebesparende 
maatregelen. Samen met Winst Uit Je 
Woning is onze gemeente in september 
vorig jaar gestart met twee acties. 

Inwoners met een koopwoning hebben een 
waardebon van € 70,00 euro ontvangen 
voor de aanschaf van energiebesparende 
producten en een extra waardebon voor 
LED-verlichting. Daarnaast is een geza-
menlijke advies- en inkoopactie voortgezet 
voor isolatiemaatregelen en zonnepanelen. 
Met deze acties wil de gemeente u stimule-
ren om uw energierekening verlagen. 

Waardebonnen
Het verzilveren van de waardebonnen is 
eenvoudig en kan via www.winstuitje-
woning.nl/reusel-de-mierden. U kunt de 
waardebonnen ook in een (online) winkel 
verzilveren. Voor de waardebon kunt u ook 
een energieadvies van energiecoöpera-
tie KempenEnergie aanschaff en via www.
kempenenergie.nl. Voor meer ingrijpende 
maatregelen verwijzen wij u naar ‘ISDE: 
Isolatiemaatregelen woningeigenaren’. 
Deze vindt u via www.rvo.nl. 

Gebruik uw waardebonnen snel
U kunt de waardebonnen gebruiken tot en 
met 31 maart. Wacht dus niet te lang, want 
als het budget op is, zijn de waardebon-
nen niet meer geldig. U kunt de waardebon 
voor energiebesparende producten gebrui-
ken voor producten die zijn aangeschaft 
tussen 1 juli 2020 en 31 maart 2021.

Vragen of opmerkingen?
Heeft u vragen of opmerkingen over de 
waardebonnen? Of heeft u hulp nodig bij 
het verzilveren van de waardebonnen? 
Lees de meest voorkomende vragen op 
www.winstuitjewoning.nl/reusel-de-mier-
den. Komt u er niet uit? Gebruik de 
chathulp op de of stuur een e-mail naar 
waardebon@winstuitjewoning.nl. De help-
desk van Winst Uit Je Woning is ook be-
reikbaar via 023-5836936.

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Petrusklepel
Bij de laatste vergadering van de priester-
raad van ons bisdom (via Teams) kwam ter 
sprake dat de Actie Kerkbalans over het 
algemeen goed verlopen is, ondanks de 
pandemie. Wat parochies wel parten speelt 
is dat er veel minder collecteopbrengsten 
zijn door het geringer aantal kerkgangers. 
Sommige collega’s hebben dat willen op-
vangen door via publicaties een beroep 
te doen op de vrijgevigheid van mensen. 
Waar online uitzendingen zijn, wordt het 
rekeningnummer in beeld gebracht bij de 
collecte. En er is zelfs een collectezuil ont-
worpen zodat mensen met hun pas kun-
nen betalen in de kerk. Alle beetjes helpen. 
Hoort u bij degenen die normaal gesproken 
naar de kerk gaan maar nu niet of minder? 
Misschien wilt u dan een rekensommetje 
maken van wat het collectegeld bij elkaar 
geweest zou zijn en dit alsnog overmaken 
aan de parochie. Zo blijven onze inkomsten 
toch een beetje op peil. Heel hartelijk dank. 
We hebben uw steun nodig om het goede 
werk voor de mensen te kunnen voortzet-
ten in de Naam van Onze Lieve Heer.

Pastoor Schilder

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

Maandag 22 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 23 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 24 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, Bijbeluurtje

Donderdag 25 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vrijdag 26 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Zaterdag 27 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, Gebedsdienst

2e Zondag van Veertigdagentijd
Zondag 28 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 27 en 28 februari)
Bladel zaterdag:
- Voor een bijzondere intentie
- Ouders Van de Vliet-Timmermans

Bladel zondag:
- Henri Lens, Emma Faes 
  en dochter Louisa van Rooij
- Piet Schellekens, Alexander Derksen 
  en Elisabeth Derksen-Gerritsen en 
  overleden kinderen Gerarda, Gerrit, 
  Koosje en Doortje (nms. Mieneke, 
  Annelies en Sandra)

Casteren:
- Willem van Gompel
- Niek van Hesteren
- Maria Sterken-Sanders en 
  dochter Marloes

Hapert:
- Familie Driessen

Hoogeloon:
- Kees Swaanen

Netersel:
Geen intenties 

Overleden
Bladel: René Paridaans, 84 jaar

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

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

Feest: St. Petrus’ Stoel
Maandag 22 februari
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 23 februari
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 24 februari
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Harrie van Limpt, 
  Christina van Limpt-Lanen 
  en overleden kinderen

Donderdag 25 februari
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste

Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 26 februari  
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Marij Lauwers-van Lieshout

2e Zondag van de Vasten
Zaterdag 27 februari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Theo Lavrijsen en 
  Nellie Lavrijsen-Sweijen

Zondag 28 februari
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Herman Swaanen
- Noud Poppeliers
- Marij Lauwers-van Lieshout
- Louisa de Kort-Neeckx

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

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

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

Protestantse Kerkdiensten
VOORLOPIG GEEN KERKDIENSTEN IN WITTE KERKJE

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

www.kerkomroep.nl of www.pkn-bladel.nl
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

INFORMATIEF

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

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

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

Voor ondersteuning 
en aandacht

aan huis!

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

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

22 FEBRUARI

T/M

VRIJDAG 

26 FEBRUARI

Een kans bieden op vervolgonderwijs
In Nederland vinden we het vanzelfspre-
kend dat alle kinderen naar school gaan, 
studeren of een beroep leren. Een goede 
opleiding hebben we immers nodig om 
een baan te vinden en je eigen geld te ver-
dienen. Tegenwoordig volgt wereldwijd 91 
procent van alle kinderen basisonderwijs. 
Dat is een enorme vooruitgang, want in 
2000 was dat nog maar 54 procent.  Vooral 
voor vrouwen en meisjes, die in ontwikke-
lingslanden vaak worden uitgesloten van 
onderwijs, is dat een grote verbetering. 

Helaas krijgen jongeren in veel ontwikke-
lingslanden nog niet de kans om na de 
basisschool verder te leren. Daarom on-
dersteunt Vastenactie dit jaar projecten 
die jonge mensen de kans bieden op ver-
volgonderwijs of hulp bij het starten van 
een eigen bedrijfje. De afgelopen drie jaar 
volgden al meer dan vierduizend mensen 
een beroepsopleiding met hulp van Vaste-

nactie. Tijdens de Vastenactie-campagne 
2021 willen we nog veel meer mensen een 
steuntje in de rug geven om hen te helpen 
een zelfstandig bestaan op te bouwen, zo-
dat ze voor zichzelf en hun familie kunnen 
zorgen én een rol kunnen spelen in hun ge-
meenschap. 

In de komende weken kunt u hier meer le-
zen over het thema van de Vastenactie. U 
kunt  doneren via IBAN NL21 INGB 0000 
005850 Vastenactie Den Haag.

Vastenactie 2021
Werken aan je toekomst

Vanaf afgelopen 8 februari 
maakt het Kempisch Onder-
nemers Platform (KOP) deel 
uit van het taalnetwerk van 
DigiTaalhuis De Kempen.

In Nederland hebben 2,5 mil-
joen volwassenen moeite met 

lezen, schrijven en/of rekenen. Hierdoor lo-
pen zij regelmatig tegen problemen aan op 
het gebied van geld, werk, gezondheid en 
gezinsleven. In regio de Kempen betreft dit 
ruim 9.000 volwassenen. In 2017 hebben de 
gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reu-
sel-De Mierden het convenant ‘Versterking 
Basisvaardigheden Kempengemeenten’ 
ondertekend. Recent is ook het KOP toege-
treden als partner bij dit netwerk dat steeds 
meer laaggeletterden bereikt en helpt.

KOP bevordert het ondernemersklimaat in 
opdracht van lokale Kempische onderne-
mersverenigingen. Goede taalvaardigheden 
en digitale vaardigheden zijn hiervoor onmis-
baar. Het KOP helpt het DigiTaalhuis bij het 
signaleren van mogelijke laaggeletterden en 
stimuleert aangesloten bedrijven om aan de 
slag te gaan met deze basisvaardigheden. 
Zo bundelen we steeds meer onze krachten.

Het DigiTaalhuis
Het DigiTaalhuis is een initiatief van de lo-
kale gemeente, Wel!Welzijn de Kempen, 
Stichting Lezen & Schrijven, Ster College 
en Bibliotheek De Kempen. Samen zetten 
zij zich in om laaggeletterdheid te bestrij-
den. In 2017 opende het eerste DigiTaal-
huis in Bergeijk, in 2020 volgden het Digi-
Taalhuis Bladel en Reusel-De Mierden. In 
2021 zal ook in Eersel een DigiTaalhuis ge-
opend worden. Sinds de oprichting sloten 
er al diverse nieuwe partners aan. 

Alle hulp is welkom!
Het DigiTaalhuis is altijd op zoek naar nieu-
we partners om het netwerk te vergroten en 
naar enthousiaste vrijwilligers die anderen 
willen helpen. Hiervoor kan men contact 
opnemen met Macha Mathijssen, coördi-
nator DigiTaalhuis Bergeijk, Bladel, Eersel 
en Reusel-De Mierden, tel. 06-33590936 of 
via m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl

Wil je zelf meer weten om aan de slag te 
gaan?  Of ken je iemand in je omgeving die 
hulp kan gebruiken? Kijk dan op:

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

KOP nu ook partner 
van DigiTaalhuis de Kempen

Mw. A. Schellens Dhr. H. van den Dungen
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 Hoofdstraat 5 - Hoogeloon -  tel. 0497 - 382319 / 681394
 www.autocarejanvanrooy.nl

CITROEN C1, 5 DRS, AIRCO ZWART 2010 5450,00
DAIHATSU TERIOS 1.5 RWD, AIRCO ZWART 2008 7250,00
FORD FIESTA 1.3I, 3 DRS GRIJS 2003 2650,00
MITSUBISHI COLT 1.5I, CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI COLT 1.3I ROOD 2004 POA
MITSUBISHI SPACE STAR 1.9D WIT 2006 POA
OPEL COMBO 1.3 CDI, VAN WIT 2010 3750,00
PEUGEOT 107, 5 DRS, AC ZWART 2010 POA                  
PEUGEOT PARTNER 2.0 HDI ZILVER 2004 1750,00 
TOYOTA COROLLA VERSO VAN 2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA YARIS 1.3I, 5 DRS GRIJS 2005 POA
TOYOTA YARIS 1.0I, 5 DRS GRIJS 2010 POA

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

Oók verkoop/levering van nieuwe auto’s tegen concurrerende prijzen!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring


