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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Wie herinnert zich de stem 
van Paul Jambers nog? Denk die erbij 
als je begint te lezen. Overdag werkt hij 
bij De Houtwinkel, maar in de vroege  
ochtenduren en de weekenden is hij 
ganzenhoeder. Oké, spannender wordt 
het niet. Stijn Lemmens noemt zichzelf 
‘bezeten’ van ganzen, de Toulouse-gans 
om precies te zijn. Hij is succesvol fok-
ker, wint prijzen in heel Europa en dient 
als vraagbaak voor collega-ganzenhoe-
ders en dierenartsen. O ja, en hij zoekt 
een terrein waar hij terecht kan met zijn 
ganzen.

Passie
Als Stijn begint te vertellen over zijn gan-
zen, is hij niet meer te remmen. “Ik kreeg 
als klein menneke ooit een ganzenei”, her-
innert hij zich. “Dat hebben we uitgebroed 
in een broedmachine en sinds het ei uit-
kwam, ben ik verkocht. Die eerste gans 
was mijn maat, volgde me overal; ik kon er 
mee door het dorp lopen en de gans week 
niet van mijn zijde.” Vanaf die eerste gans 
begon de hobby – noem het gerust passie –  
van Stijn. “Ik fok al járen met ganzen en de 
uitdaging is om zo dicht mogelijk bij de ras 
standaard te komen. Ik schijn er wel gevoel 
voor te hebben – ben meermaals Neder-
lands en Europees kampioen geworden –  
want door mijn expertise mag ik mede  

bepalen aan welke ras standaard de  
Toulouse-gans moet voldoen.”

Toulouse-gans
Stijn heeft nu een stuk of twaalf ganzen,  
allemaal Toulouse. “Dat zijn in mijn ogen de 
mooiste”, vertelt hij enthousiast. “Vroeger  
waren dit de ganzen die voornamelijk in 
Frankrijk  gefokt werden voor het vlees 
en de lever om foie gras van de maken.  
Ergens rond 1845 vonden de Engelsen dat 
het beest vooral om zijn schoonheid gefokt 
moest worden en is er een totaal nieuwe 
lijn ontstaan.”
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Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT

Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

Ervaar het gemak  van 
de opticien bij u thuis

Ontvang nu 

15% KORTING 
op een complete bril*

ACTIE

* Actie geldig t/m 28 februari 2021

Kunstgebitten • Reparaties/rebasingen
Implantaatprothese Lid Org. Ned. 

Tandprothetici

De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575

www.kunstgebit.biz

Lid Org. Ned. 
Tandprothetici
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Gans zoekt 
woonruimte
Stijn Lemmens fokt 
ganzen en is op zoek 
naar terrein om hobby 
voort te zetten
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Succesvolle actie  
Rotary Bladel-De Mier-
den voor rolstoelbus

5
Bladelse basisscholen; 
Elk kind ontwikkelt zich 
in eigen tempo

7
Denim Sports Bar: 
winkelen in een 
‘mancave’

9

Stijn: “Ik zoek eigenlijk een stuk grond van minimaal 1.000 m2, niet al te ver uit de bebouwde kom van Reusel. Liefst koop ik een stukje 
grond zodat ik in de nabije toekomst niet wéér voor een verhuizing sta. Ideaal zou zijn bij een boerderij of bij iemand met ruimte die zelf 
ook hobby heeft in ganzen of kippen. Het liefst heb ik een plekje dat geen openbaar terrein is omdat voorbijgangers anders misschien 
graag de ganzen zouden voeren en dat is zeker niet de bedoeling.”

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

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

               Renault Dealer & Dacia Service Partner

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

Bladel  •  Casteren   
Hapert  •  Hoogeloon  •  Netersel

Gemeente Bladel

...dat u ook 
online 

kunt kopen 
bij Verhagen?

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

www.verhagenelektroservice.nl

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

bestel via www.tuincentrumgroenen.nl Frisdrankvoordeel
en kom het vervolgens afhalen in onze winkel! Trays vanaf € 10,00

acties geldig van
26-02 tm 04-03-21

6,⁹⁹
9,99

actie

Volop Violen, Primula’s, Blauwe Druifjes, 
Hyancinten & Narcissen

Pokon Kalk 10 KG
Goed voor 100 m² 
Voor gazon en tuin
Voor minder mos-
vorming in het gazon

Frisdrankvoordeel

Violen
Groot- of kleinbloemig
Winterhard
Diverse kleuren
12 plantjes in 1 tray

5,⁹⁹
tray

WIST 
   JE 
 DAT...?

...men 5000 jaar v.Chr. al tandpasta gebruikte? Die bestond 
uit as van de hoeven van ossen, mirre, verbrande eier-

schalen, puimsteen en water. De huidige tandpasta werd vanaf 
1850 geproduceerd. Tandverzorging is dus van alle tijden, 

hoewel uiterlijke smaken nogal verschilden. In Japan werden 
witte tanden in de Middeleeuwen bij vrouwen als lelijk 

beschouwd en dus maakte men die zwart met inkt.

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

MM&&R Securo BladelR Securo Bladel

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

het voorjaarhet voorjaar..
 

Bel Bel  06-1449514106-14495141

REGIO - Ilse Kuijpers verzorgt een online 
lezing over het gebruik van gebaren bij 
baby’s en jonge kinderen. 

Het gebruik van gebaren is een eeuwen-
oud fenomeen wat bij veel mensen niet 
onbekend is. Zonder dat we het beseff en 
gebruiken we allemaal gebaren in ons da-
gelijks leven en ook in de opvoeding. Een 
van de eerste dingen die we ons kind leren 
is om de armpjes uit te steken als het op-
gepakt wil worden of om te zwaaien als we 
weg gaan. Hoe mooi is het als een kind ‘Ik 
hou van jou’ kan gebaren naar oma, die aan 
de andere kant van het raam zit te wachten 
op een vorm van contact. Juist nu, in deze 
moeilijke tijd, wordt onze menselijke be-
hoefte aan contact steeds meer zichtbaar.

Tijdens deze online lezing zal Ilse Kuijpers, 
pedagoog en baby- en kindergebarenspe-
cialist, met jou als professional, (groot)ou-
der of opvoeder dieper ingaan op de mo-
gelijkheden van het gebruik van gebaren bij 
een kind. Er zal tevens aandacht zijn voor 
de praktijk en je krijgt handvatten aange-
reikt waarmee je direct na de lezing aan de 
slag kunt. Kinderen zijn ook zeker welkom 
bij deze lezing.

Deze online lezing is op vrijdag 19 maart, 
van 10.30 tot 11.30 uur, en is gratis bij te 
wonen. Er wordt een mogelijkheid geboden 
om een vrijwillige bijdrage te doen. Via de 
agenda van www.bibliotheekdekempen.nl 
kun je je aanmelden. Je ontvangt op de dag 
van de lezing per mail een link waarmee je 
thuis kan aanmelden via computer of tablet. 

Ben je nog niet bekend met online bijeen-
komsten? Volg dan online digihulp van 
Bibliotheek de Kempen en krijg alle uitleg 
van één van onze medewerkers, ook te vin-
den via de website.

Gratis online lezing babygebaren

Lekker in je vel zit-
ten, gezond eten, 
sportief bezig zijn... 
We weten allemaal 
dat het belangrijk 
is. Door hierin sa-
men op te trekken 
kunnen we dit mak-

kelijker en leuker maken voor elkaar. Ze-
ker als we hierbij een steuntje in de rug 
krijgen vanuit onze directe omgeving. 

Versterken
In de Kempische gemeenten Bergeijk, Bla-
del, Eersel en Reusel-De Mierden gebeurt 
al veel op het gebied van gezondheid en 
preventie. Denk aan programma’s en pro-

jecten als Kansrijke Start, #Kempenbra-
nie, het Sport- en beweegakkoord en Eén 
tegen Eenzaamheid. Maar er liggen nog 
veel kansen om dit te verbinden en te ver-
sterken.  Dat is het doel van het Kempisch 
Preventieakkoord dat de Kempische ge-
meenten de komende maanden samen op 
willen gaan stellen. En daarbij nodigen zij 
partners en inwoners uit om mee te denken 
en bij te dragen.

Uitvoeringsplan
De komende maanden zal het Kempisch 
Preventieakkoord op verschillende plek-
ken onder de aandacht worden gebracht. 
Inwoners zullen betrokken worden via lo-
kale en sociale media en bijvoorbeeld een 
pubquiz. Samen stellen we ambities vast 
en gaan we op zoek naar concrete ideeën 
die in een uitvoeringsplan verwerkt kunnen 
worden.

Wilt u meedoen of meer weten? Neem dan 
contact op via email met: m.vandooren@
reuseldemierden.nl

Kempisch Preventieakkoord: 
gezonde Kempen, 
dat doen we samen!

Ook onze wethouder Peter van de Noort 
zit er graag warmpjes bij deze koude 
maanden. Daarom liet hij zijn spouwmu-
ren isoleren. Dat bespaart hem een mooi 
bedrag aan stookkosten én maakt zijn 
woning een stuk comfortabeler! 

Peter van de Noort: “Door mijn lidmaat-
schap bij KempenEnergie kon ik een gratis 
EnergieScan laten uitvoeren. Ik heb al HR++ 
glas en mijn vloer en dak zijn sinds 2008 
geïsoleerd. Sinds 2019 heb ik een HR-ke-
tel zonder voorraadvat. Mijn woning heeft 
hierdoor inmiddels energielabel C. Dankzij 
mijn lidmaatschap bij KempenEnergie ont-
vang ik 3% korting op de spouwmuurisola-
tie per m2. Mooi meegenomen!”

Ook uw woning isoleren?
Kijk voor tips op www.reuseldemierden.nl/
seeh. Voor kleinere maatregelen kunt u de 
waardebon gebruiken die u per brief heeft 
ontvangen. U kunt de waardebon ook ge-
bruiken voor het laten uitvoeren van een 
EnergieScan door KempenEnergie. Meer 
informatie daarover leest u via www.kem-
penenergie.nl/diensten/#energiescan. Voor 
meer ingrijpende maatregelen is de Rijks-
regeling ISDE: Isolatiemaatregelen wonin-
geigenaren misschien een optie.

Isoleren loont!
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“De Toulouse-gans voor de Franse vlees-
industrie bestaat nog steeds maar lijkt in 
niets meer op de ganzen die voor tentoon-
stellingen gebruikt worden.” Stijn is elke 
dag bezig met zijn dieren. “Een heerlijke 
ontspanning”, vindt hij. “Voordat ik naar 
mijn werk ga, ben ik al zeker een uur bij de 
ganzen geweest. Lekker buiten tussen de 
beesten; ik kom altijd ontspannen op mijn 
werk aan en dan moet voor anderen de 
dag nog beginnen. Ook in de weekenden 
ben ik er vaak en daar geniet ik altijd van.”

Advies
Stijn is voorzitter van kleindiervereniging 
Pels & Pluim uit Bladel. “Eigenlijk vanzelf in 
gerold”, gaat hij verder. “Ik was lid en toen 
ze een voorzitter zochten, heb ik die func-
tie aanvaard. Jammer dat we de leden nu 
zo weinig zien; de jaarlijkse tentoonstelling 
in Den Herd ging natuurlijk niet door en ik 
merk dat je die regelmatige contacten toch 
nodig hebt om de band in de club te laten 
voortbestaan. We zullen niet de enige ver-
eniging zijn die daar last van heeft.” Vanuit 
zijn kennis over de Toulouse-gans wordt 
Stijn regelmatig om advies gevraagd. “Ik wil 
niet zwetsen of zo maar ik kan de meeste 
mensen wel helpen als ze tegen problemen 
aanlopen met hun ganzen. Het gebeurt 
zelfs wel eens dat een dierenarts mij belt 
voor raad. Als mijn ganzen iets mankeren, 
dan bel ik de dierenarts op en weet ik vaak 
eerder dan hij welk medicijn ik nodig heb. 
Ik vind het fi jn om mijn kennis te delen.” 
Door zijn succes zijn de kuikens waar hij 
zelf niet verder mee fokt altijd in een mum 
van tijd bij een andere eigenaar.

Vriendelijk
De Toulouse-gans is een rustig dier, vrien-
delijk zelfs. Stijn: “Ganzen hebben soms de 
naam wat agressief te kunnen zijn en als 
‘waakhond’ te fungeren op een boerderij. 

Dat geldt niet voor dit ras. Het zijn geen 
knuff elbeesten maar ze vallen zelden aan. 
Ze lopen weg als je de ren binnenstapt.” 
Naast ganzen heeft Stijn ook kippen en een-
den. “De kippen zijn meer voor de kinderen, 
die daar veel bezig zijn.” Zoon Juul haalt 
even een haan uit zijn hok die zich gewillig 
laat aaien. “Ik vind het mooi dat mijn kinde-
ren ook dat gevoel kennen van het contact 
met dieren, er goed voor willen zorgen en 
het fi jn vinden om buiten te zijn”, aldus Stijn.

Grond gezocht
De dieren heeft Stijn altijd kunnen houden 
in de grote achtertuin van zijn ouders maar 

dat huis is verkocht en dus moet Stijn op 
zoek naar een andere locatie. “Ik woon zelf 
in een woonwijk in Reusel dus dat is geen 
optie, vooral vanwege te weinig ruimte”, 
vertelt hij. “Ik zoek eigenlijk een stuk grond 
van minimaal 1.000 m2, niet al te ver uit de 
bebouwde kom van Reusel. Liefst koop ik 
een stukje grond zodat ik in de nabije toe-
komst niet wéér voor een verhuizing sta. 
Ideaal zou zijn bij een boerderij of bij ie-
mand met ruimte die zelf ook hobby heeft 
in ganzen of kippen. Op die manier kunnen 
we er samen van genieten en elkaar vooruit 
helpen bij vakanties maar het is zeker geen 
noodzaak. Een gans vraagt niet veel aan 

bebouwing, alleen een nestkast is voldoen-
de. Het terrein moet af te zetten zijn om 
vossen of andere roofdieren tegen te hou-
den. Het liefst heb ik een plekje dat geen 
openbaar terrein is omdat voorbijgangers 
anders misschien graag de ganzen zouden 
voeren en dat is zeker niet de bedoeling.” 

Het zijn niet echt veel eisen en Stijn is ervan 
overtuigd dat ergens het ideale terrein ligt. 
Hij heeft het alleen nog niet gevonden, van-
daar deze oproep. Aarzel niet om contact 
met hem op te nemen als je een aanbod 
hebt. Je kunt Stijn bereiken op nummer: 
06-15073445.
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GANS ZOEKT WOONRUIMTE

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

WIJ WERKEN DOOR EN BLIJVEN BEREIKBAARWIJ WERKEN DOOR EN BLIJVEN BEREIKBAAR
Indien gewenst komen we met nieuwe fi etsen bij u aan huis

www.hermans-tweewielers.nl

Kerkstraat 14 • Hapert
 T 0497 - 381335

Kerkstraat 30 • Reusel
 T 0497 - 641367 De showroom is gesloten 

maar onze webshop blijft natuurlijk altijd open.

 Heeft u onderdelen of accessoires 
nodig voor uw fi ets?

 Laat het ons weten, we zijn in bedrijf!

DE WERKPLAATSEN ZIJN OPEN VOOR 
REPARATIES EN ONDERHOUD

--------------------------------------------------
BESTELLINGEN KUNNEN WORDEN 

AFGEHAALD IN DE WINKEL

Oproep Heemkunde Bladel
Beste mensen,

In de januari-afl evering van de Witte Gij’t 
hadden we als onderwerp een foto van 
de oude LTS. U heeft hem ongetwijfeld 
herkend. Velen van u hebben ook gerea-
geerd, waarvoor dank. Blijven doen!

Omdat we zoveel reacties hebben ge-
had, hebben we het plan opgevat om in 
het najaar, als we het virus eronder heb-

ben, bij ons in de Heemkamer aan de Bleijenhoek een kleine tentoonstelling in te 
richten óver die oude LTS. Daar hebben we uw hulp bij nodig. Vandaar de volgende 
oproep aan iedereen die ooit zelf op de LTS heeft gezeten of er anderszins mee te 
maken heeft gehad: heeft u nog herinneringen aan die LTS-tijd, neem dan eens de tijd 
om ze op ‘papier’ te zetten en mail ze ons! Maakt niet uit hoe kort of hoe lang uw ver-
haal is (van twee regels tot twee boekdelen), we zijn blij met alles wat u kunt bijdragen.

Mailen kan zoals altijd naar heemkundebladel@gmail.com. We horen graag van u!

Juul Lemmens
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Her en der in de Kempen zijn mensen aan 
het ontdekken hoe ze energiezuiniger 
kunnen wonen. Onlangs kregen we het 
volgende verhaal te lezen. 

Een maand geleden heeft mijn wasmachine 
de geest gegeven en heb ik een nieuwe 
gekocht. Mijn oude machine van 17 jaar 
oud had nog een oude draaiknop en wat 
toetsen, daar hield het mee op; aan is aan 
en uit is uit. Datzelfde verwachtte in ook bij 
mijn nieuwe (van hetzelfde merk).  Welis-
waar nu met een digitale bediening en een 
touchscreen om allerlei toeters en bellen te 
bedienen, maar de uitknop kan nog steeds 
bediend worden met een draaiknop. Dacht 
ik....! 

Uit nieuwsgierigheid, wat een wasbeurt 
aan energie kost, heb ik er een energie-
meter tussen gezet. Na het uitschakelen 
van de machine blijkt er een reststroom 
van 20 Watt te blijven staan! Deze is op 
geen enkele manier met het display uit te 
schakelen. Blijkbaar heeft een moderne 
wasmachine met energieklasse A+++ toch 
nog stroom nodig om in leven ter blijven. 

Ik heb een wandcontactschakelaar gekocht 
(€ 4,77) en na elke wasbeurt gaat hij nu echt 
op UIT! Per jaar staat hij nu ongeveer 8760 
uren uit en daarmee voorkom ik 175 kWh 
stroomverspilling. Mijn voordeel is ongeveer 
€ 38,50  per jaar maar ik kan dit geen ener-
giezuinige machine meer noemen. 

Omdat ik mijn warm tapwater via de warm-
tepompboiler (en zonnepanelen voor de 
stroom) verkrijg is deze al energiezuinig 
opgewerkt naar 58 graden. Nu heb ik een 
douchemengkraan bij de bouwmarkt ge-
kocht en deze met warm en koud water 
gekoppeld aan de wasmachine. Iedere 
wasbeurt regel ik mijn wastemperatuur met 
mijn douchemengkraan én met mijn was-
programma in. De wasmachine heeft nu 
per wasbeurt nog maar heel weinig stroom 
nodig om de was te doen. Voorheen had 
een wasbeurt 1,3 kWh nodig, nu 0,5 kWh. 

Binnen KempenEnergie verzamelen en 
delen we graag dit soort kennis en erva-
ringen. Stel daarom je vragen via energie-
loket@kempenenergie.nl of schrijf je in voor 
de OnlineEnergieWorkshops.

www.kempenenergie.nl

Energiezuinig wassen
Advies over energieverbruikAdvies over energieverbruik
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ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

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

Ook voor

elektrotechniek!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

* Acquisitie wordt niet op prijs gesteld *

WIST 
   JE 
 DAT...?

...de kea, een papegaai-achtige, wel van een lolletje houdt? 
Deze inheemse vogels uit Nieuw-Zeeland gooien voor de lol 
steentjes naar elkaar, rollebollen over de grond en maken 

daarbij bepaalde geluiden. Wanneer onderzoekers die geluiden 
aan andere kea’s laten horen, beginnen ook die spontaan 
te spelen. Kea’s die alleen zijn en de geluiden horen, 

spelen in hun eentje met een steentje of maken 
gekke buitelingen in de lucht.

Soms blijft de woning van scheidende 
partijen, al dan niet bewust, voor een 
periode onverdeeld. Van welke waarde 
dient dan uiteindelijk uitgegaan te wor-
den op het moment dat de woning door 
verkoop of toedeling niet langer onver-
deeld is? Onlangs heeft het gerechtshof 
in Den Haag een uitspraak gedaan in 
een opmerkelijke zaak. In deze kwestie 
betrof het geschil namelijk de waarde-
ring van de woning die na ruim 30 jaar 
na ontbinding van de gemeenschap als-
nog verdeeld diende te worden. 

Waar ging dit over?
Partijen zijn in 1965 in gemeenschap van 
goederen met elkaar gehuwd en in 1986 
is hun huwelijk beëindigd door echtschei-
ding. De vrouw is hoofdelijk aansprakelijk 
gebleven voor de hypotheek die op de 
gezamenlijke woning rustte. De schuld is 
in 2011 volledig afgelost. De man is tot 
2007 in de woning blijven wonen tot dat 
hij wegens een herseninfarct is opgenomen 
in een verzorgingstehuis. Een kleinkind 
van de man is toen in de woning gaan 
wonen. 

De man vordert dat de woning aan hem 
wordt toegedeeld, bij uitsluiting van de 
vrouw en dat de onderwaarde tussen partij-
en wordt verdeeld (waarde woning -/- res-
tant hypotheek ten tijde van de scheiding). 
De vrouw vordert dat ofwel bij toedeling 
ofwel bij verkoop uitgegaan dient te wor-
den van de waarde van de woning met als 
peildatum de datum van het vonnis. De 
rechter bepaalt uiteindelijk dat de woning 
moet worden verkocht, dat ieder de helft 
van de makelaarskosten voldoet en dat 
de resterende overwaarde wordt verdeeld 
(50-50 %) en dat de vrouw een bijdrage 
dient te voldoen aan de man in verband 
met door hem betaalde eigenaarslasten.

Hoger beroep
De man gaat in beroep tegen de uitspraak. 
De man betoogt dat de redelijkheid en bil-
lijkheid met zich meebrengen dat de datum 
van echtscheiding als peildatum voor de 
waardering dient te gelden, dus september 
1986. De vrouw zou zich nimmer hebben 
gedragen alsof zij eigenaar was van de 
woning, geen enkele (fi nanciële) bijdrage 
hebben geleverd aan de woning en geen 
gebruiksvergoeding hebben gevraagd voor 
het verlies van woongenot. De vrouw ver-
weert zich door aan te geven dat zij (als 
mede eigenaar!) uitdrukkelijk toestemming 
heeft gegeven dat de kleinzoon de woning 
mocht gaan bewonen. Tot 2011 is zij hoof-
delijk aansprakelijk gebleven voor de hypo-
theek. De vrouw stelt, dat nu partijen geen 
andere peildatum zijn overeengekomen, de 
waardering van de woning dient plaats te 
vinden op de datum van verdeling. 

Vaste rechtspraak
Volgens vaste rechtspraak geldt als peilda-
tum voor de waardering van de tot de hu-
welijksgemeenschap behorende goederen 
de datum van de verdeling, tenzij partijen 
een andere datum zijn overeengekomen of 
op grond van de redelijkheid en billijkheid 
een andere datum moet worden aanvaard. 
Volgens vaste rechtspraak is enkel tijdsver-
loop – ook een periode van ruim dertig jaar – 
onvoldoende om een beroep op rechts-
verwerking te doen slagen. Daarvoor zijn 
bijzondere omstandigheden vereist.

Conclusie
Het hof komt uiteindelijk tot de conclusie 
dat de redelijkheid en billijkheid geen 
andere peildatum rechtvaardigen voor de 
waardering van de woning dan de datum 
van de feitelijke verdeling. 

Bron:  Knegtmans Advocaten & Mediators

Waarde woning 
bij scheiding
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VANWEGE DE LAATSTE CORONAMAATREGELEN ZIJN WIJ MOMENTEEL 

ALLEEN GEOPEND VOOR AFHALEN.

GELIEVE UW BESTELLING TELEFONISCH OF PER MAIL DOOR TE GEVEN.

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

HOUTMARKT VAN HAM

KOZIJNEN

HOUT

TIMMERWERKEN

INTERIEUR

IJZERWAREN

BINNENKORT OPEN !
NIEUWSTRAAT 32B . EERSEL

SPECIALIST IN
FIETSKLEDING

AND MANY MORE
SEE YOU SOON!

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

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

Accu Boormachines en Accu Slagboormachines
Luchtslang Haspels - Garagekrikken 4 ton

PARTIJGOEDEREN TE KOOP

Lange Voren 30a - Reusel
Telefoon 06-12298673

GEREEDSCHAPS-

SPECIALIST

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

Handgereedschap - Heftrucks (gas, diesel, elektrisch) 

Door Renate Pijnenburg

BLADEL/REUSEL-DE MIERDEN - In 
december berichtten we in deze krant 
over het initiatief van Rotary Bladel-De 
Mierden om geld in te zamelen voor de 
rolstoelbus van Gijs Ewald. Een actie die 
inmiddels succesvol is afgerond; de bus 
rijdt, Gijs kan de wereld ontdekken en 
de ouders zijn uitermate dankbaar voor 
alle gulle giften.

Hartverwarmend
“Het was werkelijk hartverwarmend”, ver-
telt Roos Ewald, terugkijkend op de voor-
bije maanden. “We hadden niet kunnen be-
denken dat er zoveel mensen iets zouden 
geven. Uit onverwachte hoeken kwamen 

de bedragen binnen. Van vrienden en vage 
kennissen en zelfs van totaal onbekenden. 
Zó mooi, ik heb menig traantje gelaten.” 

Gijs bevestigt dat: “De traanbuizen van ons 
mam hebben overuren gemaakt. Iedere 
keer als ze ‘pling’ hoorde op haar telefoon 
en ze keek, dan zat ze weer te snikken. Van 
geluk hoor, dat weet ik wel. Ik ben ook ont-
zettend dankbaar dat we zo’n mooi bedrag 
op hebben gehaald.”

Succes
Zeventien bedrijven hebben zich gemeld 
en het logo van hun bedrijven zal de 
komende twee jaar op de bus staan. 

Frank: “Iedereen mag zien hoe blij wij met 
hen zijn. Er liepen drie acties waarvan de 
kerstboxen-actie de meest succesvolle 
was. We hebben er honderdveertig van 
verkocht. Blijkbaar gaf het feit dat er ner-
gens op de bedrijven een kerstborrel geor-
ganiseerd mocht worden de doorslag. We 
hebben er met man en macht aan gewerkt 
om de boxen op tijd klaar te krijgen. Zelfs 
buren kwamen helpen. Prachtig.”

Dankbaar 
Begin januari kon de bus geleverd worden 
en kan Gijs vervoerd worden inclusief zijn 
scootmobiel. “Het is nu alleen jammer dat 
we eigenlijk nergens naartoe kunnen van-
wege corona maar dat komt vast ook nog 
goed.” 

Marijke van den Biggelaar zit stralend te 
luisteren naar de familie Ewald: “Het is zó 

mooi om dit met de Rotary voor iemand te 
kunnen doen. Daar zijn we voor, onszelf in 
dienst stellen van een ander. Het is mooi 
om te bedenken dat we € 8.800,- bij heb-
ben kunnen dragen aan de verwezenlijking 
van deze droom. Ik zal elke keer een gevoel 
van trots ervaren als ik de bus van Gijs zie 
rijden.”

www.rotary.nl/bladelreuseldemierden

Gijs is op weg
Succesvolle actie van 
Rotary Bladel-De Mierden 
voor rolstoelbus

Marijke: “Het is zó mooi om dit met de Rotary voor iemand te kunnen doen. Daar zijn 
we voor, onszelf in dienst stellen van een ander. Het is mooi om te bedenken dat we 
€ 8.800,- bij hebben kunnen dragen aan de verwezenlijking van deze droom. Ik zal 
elke keer een gevoel van trots ervaren als ik de bus van Gijs zie rijden.”

Gijs Ewald en Marijke van den Biggelaar

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

WIJ BESTAAN 40 JAAR!
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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

Rust in 
hoofd 
en lijf

Soms gaat je hoofd maar door en door. Allerlei lijstjes gaan er door je hoofd en je 
hebt het gevoel dat je nooit allemaal gedaan kunt krijgen. Bij een onrustig hoofd 
hoort vaak een onrustig lijf. Een beetje buikpijn of een onderrug die pijnlijk door-
zeurt.

Heel lastig is het dat je, als ouder, die onrust vaak overbrengt op je kinderen. En die drukke 
kinderen kon je er nou net even niet bij hebben….. Zeker in deze onrustige periode kan 
je hoofd soms overstromen van alle dingen die je nog ‘moet’ doen. Ook bij je kinderen is 
die onrust in hoofd en lijf voelbaar. Tijd om weer even helemaal tot rust te komen. Alleen 
of samen met je kinderen. Dat klinkt fi jn, maar hoe doe je dat dan? Dat kan je op een hele 
simpele manier doen met behulp van onderstaande oefening.

Ga rustig liggen of zitten en bedenk welke kleur je rust geeft. (Ik vind zelf groen een mooie 
rustgevende kleur, dus gebruik ik voor de uitleg de kleur groen). Je doet je ogen dicht en 
stelt je voor dat de lucht die je inademt groen is. Dan breng je je aandacht naar je voeten 
en stel je je voor dat je de groene lucht naar je voeten stuurt. Je vult je voeten van binnen 
met de groene lucht. Je ademt een paar keer rustig in en uit en bij elke inademing stuur je 
de groen lucht naar je voeten. Dan breng je je aandacht naar je onderbenen en stel je je 
voor dat je bij elke inademing groene lucht naar je onderbenen stuurt. En zo ga je naar je 
bovenbenen, je buik, je borst, je schouders, je bovenarmen, je onderarmen, je handen en 
tot slot naar je hoofd. Dat doe je op je eigen rustige tempo totdat je hele lijf, van je hoofd 
tot je voeten, gevuld is met groene lucht. Voel maar eens goed hoe rustig het in je hoofd 
en lijf is. 

Deze oefening is heerlijk om te doen als je in bed ligt en je niet zo goed kunt slapen. Ook 
kun je dit samen met je kind doen als je hem of haar naar bed brengt. En als je overdag de 
oefening wilt doen en je hebt geen tijd om de hem helemaal te doen, dan geef je je adem 
een mooie kleur en die breng je dan alleen maar naar je buik. Een paar keer rustig in- en 
uitademen en je kunt met een rustig hoofd weer verder gaan met waar je mee bezig was.

Ga het gewoon eens proberen en als je er meer over wilt weten bel of mail me dan! 

Drs. Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin

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

Het was een openbaring voor me toen 
onlangs het onderwerp ‘gatekeeping’ 
(letterlijk ‘poortwachten’) aan bod kwam 
in een podcast die ik luisterde. De naam 
‘poortwachter’ doet al enigszins ver-
moeden waar het over gaat – hij was 
vroeger degene die iemand toegang tot 
de stad kon ontzeggen. Het was goed 
dat iemand bezoekers aan de stad door-
lichtte. Het laatste wat je wilde in je stad 
was onheil!

Het fenomeen ‘gatekeeping’ is er een 
van uitsluiting – er is iemand die bepaalt 
of jij ‘binnen’ mag. De gatekeepers, de 
poortwachters, zijn mensen die anderen 
al dan niet toegang verschaff en. Dit 
is óns clubje. Ik bewaak het hek; ik 
bepaal wie naar binnen mag. Als je niet 
aan onze eisen voldoet, dan hoor je er 
niet bij. Noem je jezelf voetbalsuppor-
ter maar ga je niet naar alle thuiswed-
strijden? Dat jij jezelf supporter dúrft te 
noemen! Ben je géén man of vrouw? Dat 
kan niet! Je bent of het één of het ander, 
er zit niets tussen. Als je je niet met één 
van die twee identifi ceert, dan hoor je 
er niet bij. Poortwachters willen iets in 
stand houden. Gatekeeping riekt naar 
stigmatisering en elitarisme. 

Voor je het weet verval je ook zelf in 
gatekeeping en word je de poortwachter 
van je eigen idealen. Je bent pas X als 
Y – overal kun je regels voor bedenken. 
Ik kwam er zo achter dat ik mij ook ooit 
schuldig heb gemaakt of nog steeds 
maak aan dit gedrag. Dat ik op muziek-
gebied schermde met ‘je bent pas fan 
als...’. Waarom doen we dit eigenlijk? 
Willen we onze eigen plek in de pikorde 

versterken door anderen iets te ontzeg-
gen? Is het nodig om gradaties aan te 
brengen om onderscheid te kunnen 
maken? Dat je regels opstelt puur omdat 
je er zelf aan voldoet en anderen niet?

Zoals je ziet is het eff ect van gatekeeping 
onderhevig aan de intentie waarmee het 
gebruikt wordt. Dat Trump onlangs toe-
gang ontzegd is tot Twitter is een goed 
voorbeeld van gatekeeping. Twitter wei-
gert een podium te geven aan mensen 
die haat zaaien of onwaarheden vertel-
len. Het gebeurt wel vaker dat mensen 
worden ‘buitengesloten’ vanwege hun 
uitspraken op social media. Soms alleen 
op het platform zelf, soms hebben hun 
uitspraken consequenties daarbuiten. 
Maar waar trek je de grens? Wat is 
acceptabel en wanneer is er sprake van 
buitensluiten?

Het is opvallend hoe snel mensen soms 
terugvallen op gatekeeping, alsof we 
ons maar al te graag op de tenen laten 
trappen zodat we iemand maar terecht 
kunnen wijzen. Ook publieke fi guren 
kunnen niet onder de wakende blik van 
gatekeeping vandaan; de held van van-
daag kan morgen ineens de schlemiel 
zijn. Daar schuilt ook het gevaar van 
gatekeeping; hoewel het bedoeld is om 
de rotte appels eruit te vissen is en blijft 
het een proces dat inherent draait om 
uitsluiting. Kunnen we niet beter zoeken 
naar redenen waarom iemand er juist wél 
bij hoort?

Gatekeeping
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Openingstijden
Ma t/m Wo 13.00 - 17.00 uur
Do  t/m Vr  09.00 - 17.00 uur
Za  09.00 - 16.00 uur

Verkoop voorjaarsviolen

www.vandommelenbloemen.nl

Verkoop voorjaarsviolen
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EERSEL - Een klein meisje, Emilie heet 
zij, stapte het politiebureau binnen om 
iets af te geven. Het was een zelfge-
maakte tekening met de politie en rel-
schoppers.

Hartjes voor de politie tegenover de slech-
te relschoppers. Dit was zo leuk dat de 
tekening op de ruit van het politiebureau 
werd geplakt. Zie boven het resultaat. Erg 
veel dank daarvoor Emilie!

Hart onder de riem voor de politie
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Elk kind ontwikkelt zich in eigen tempo
Bladelse basisscholen hebben veel geleerd van de afgelopen tijd

info@bs-detoermalijn.nl
www.bs-detoermalijn.nl

De Toermalijn
Herman Gorterlaan 4

5531 SR Bladel
0497-382288

info@obsdesleutelaar.nl
www.obsdesleutelaar.nl

OBS De Sleutelaar
August Vermeylenlaan 1

5531 TW Bladel
0497-360847

info@franciscusbladel.nl
www.franciscusbladel.nl

Franciscusschool
Bergmolen 3

5531 EH Bladel
0497-381549

info@sbo-depiramide.nl
www.sbo-depiramide.nl

SBO de Piramide
Biezeveld 14

5531 BX Bladel
0497-360876

� � � � � � � � � � � � � � � � � � � �

info@kcflorent.nl
www.kcflorent.nl

Kindcentrum Florent
Hofplein 1

5531 EV Bladel
0497-360058

B A S I S S C H O L E N  I N  B L A D E L

B A S I S S C H O L E N  I N  B L A D E L

INFORMATIEAVOND
INFORMATIEAVOND

ONONlINElINE

DE BASISSCHOLEN IN BLADEL

NODIGEN U VAN HARTE UIT

OM ONLINE DEEL TE NEMEN

K I J K  V O O R  M E E R  I N F O R M A T I EK I J K  V O O R  M E E R  I N F O R M A T I E
O P  D E  W E B S I T E S  V A N  D E  S C H O L E NO P  D E  W E B S I T E S  V A N  D E  S C H O L E N

Kindcentrum Florent
Online informatieavond op maandag 15 maart om 19.00 uur.
Meld je aan door te mailen naar gbeneder@kempenkind.nl

SBO De Piramide
Online informatieavond op woensdag 24 maart van 18.30 tot 20.00 uur.
Meld je aan door te mailen naar info@sbo-depiramide.nl

De Toermalijn
Online informatieavond op dinsdag 23 maart om 20.00 uur.
Meld je aan door te mailen naar padriaanse@kempenkind.nl

Franciscusschool
Online informatieavond op woensdag 17 maart om 20.00 uur.
Meld je aan door te mailen naar evschaijk@kempenkind.nl

OBS De Sleutelaar
Online informatieavond op dinsdag 30 maart om 20.00 uur.
Meld je aan door te mailen naar roypellegrom@rbobdekempen.nl

BLADEL - De basisscholen zijn weer 
open, na een sluiting van weken van-
wege corona. Voor de directeuren van 
de Bladelse basisscholen blijft het een 
spannende tijd want je weet nooit wan-
neer en óf het virus weer de kop op-
steekt. In dit artikel vertellen ze over de 
afgelopen maanden, de maatregelen 
en de manier waarop ze de informatie-
momenten voor nieuwe ouders gaan 
organiseren.

Kans
Kinderen horen op school, daarover zijn 
alle directeuren het eens. “Om meerdere 
redenen is het niet goed dat leerlingen 
lange tijd niet naar school gaan maar de 
omstandigheden waren niet anders en dus 
móesten we online les gaan geven. We 
hebben in héél korte tijd héél veel geleerd 
en gezien dat er héél veel mogelijk is op 
digitaal gebied. Het was soms een uitda-
ging maar vaak ook een kans.” 

Geen leerachterstand
Begin niet over ‘leerachterstand’ want 
daarover zijn de collega’s unaniem: “Er is 
geen sprake van leerachterstand. Leren 
gaat altijd in een golfbeweging en elk kind 
leert in zijn of haar eigen tempo. Alle kin-
deren hadden ermee te maken dus ja, bij 
de ene leerling zal nog niet alle lesstof bin-
nen zijn gekomen maar die heeft zich op 
andere fronten ontwikkeld. Denk aan het 
vergroten van de zelfstandigheid of op het 
gebied van digitalisering; die dingen waren 
anders misschien later aan de orde ge-
weest. Het is echt niet zo dat er straks een 
minder slimme beroepsbevolking is omdat 
de leerlingen van nu een paar weken niet 
naar school zijn geweest. Op de één of 
andere manier trekt dat zichzelf weer glad.”

Norm
Volgens de directeuren creëer je achter-
stand door vast te houden aan de norm. 
“Deze periode is een mooie aanleiding om 

nog eens kritisch naar de norm te kijken. 
We houden altijd zicht op onze leerlingen 
door het afnemen van toetsen en de kans 
dat er leerlingen echt uit gaan vallen, is 
klein. Het gevoel naar kinderen uitspreken 
dat ze mogelijk op achterstand staan, is 
niet helpend. Aan de andere kant: maak 
het probleem maar groot, focus op de mo-
gelijke achterstand, dan krijgen we mis-
schien méér handen in de klas want daar 
is al jaren een tekort aan. Voor nu gaan we 
gewoon een nieuw startmoment creëren 
en de leerlingen zo goed mogelijk naar de 
eindstreep brengen.” 

Waardering
De directeuren hebben bewondering voor 
de ouders die weken thuisonderwijs gege-
ven hebben. “Er is wederzijds respect ge-
groeid. Wij waarderen de inzet van ouders 
die niet opgeleid zijn om lessen te verzor-
gen en het toch maar mooi even deden. 
Daarnaast zien we dat ons vak meer ge-
waardeerd wordt omdat wij dagelijks aan 
grote groepen leerlingen lesgeven.”

Floreren
De directeuren hebben hun medewer-
kers zien fl oreren. “Ze werden ook ineens 
voor het feit gesteld dat ze online hun les-
sen moesten geven. De meesten hebben 
het enthousiast opgepakt, er werd vooral 
in oplossingen gedacht en over het alge-
meen kijken we terug op een zware maar 
tegelijk waardevolle tijd waarin ouders ook 
heel veel qualitytime met hun kinderen heb-
ben doorgebracht.” Heel langzaam gaat de 
maatschappij terug naar ‘normaal’ waarbij 
de heropening van de scholen bovenaan 
de prioriteitenlijst van de overheid stond. 
“Puntje van kritiek is dat wij soms onvol-

doende of onjuiste informatie krijgen. Proto-
collen zijn soms onduidelijk, onwerkbaar en 
vaak erg laat. Daarom moeten we zelf aan 
de slag om de veiligheid voor zowel de leer-
lingen als de medewerkers te waarborgen.”

Informatievoorziening 
De informatie voorziening voor nieuwe ou-
ders is dit jaar vooral online. Op de website 
van elke Bladelse basisschool is informatie 
en een kennismaking via beelden te zien. 
Een afspraak voor een persoonlijk bezoek, 
kun je maken bij de school van je keuze. 
“De Open Avonden komen te vervallen 
maar dat wil niet zeggen dat ouders de 
scholen niet kunnen leren kennen. We pre-
senteren ons juist op een nieuwe manier en 
dat is ook voor ons een leuke uitdaging.”

NAAR SCHOOL
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Het gebouw in de vorige Witte 
Gij’t was dat van de voormali-
ge LTS, de Lagere Technische 
School, in Bladel. Velen van u 
hebben het herkend. 

Het dateert uit het midden van 
de jaren zestig, toen we in de 
Kempen economisch een beetje 
vastliepen. De bevolking groeide 
enorm, de landbouw veel minder 
en de sigarenindustrie al hele-
maal niet. Velen van ons reisden 
(‘pendelden’) dagelijks naar Eind-
hoven en dat beviel ons steeds 
minder. We wilden wonen en 

werken in onze eigen vertrouwde dorpen, daar waar we 
elkaar kenden en ons omgeven wisten door bossen en heide, die we niet ophielden 
te verheerlijken al kwamen we er maar zelden. Ze maakten nou eenmaal deel uit van 
onze natuurlijke leefomgeving. Of zoiets.

Werk vereiste industrie en voor industrie waren twee dingen nodig, aldus het Econo-
misch en Technisch Instituut Noord-Brabant, het ETIN, het economische RIVM van 
die tijd. Ten eerste moest er een fatsoenlijke provinciale weg komen. De hobbelweg 
via welke we anno 1960 in contact stonden met de grote wereld, ging ons niet verder 
brengen. Ten tweede moesten we beschikken over een ruim aanbod van technisch 
geschoolde arbeidskrachten. Een LTS moest er komen. Zonder een lokale techni-
sche opleiding geen lokale industriële expansie, zo hield het ETIN ons voor.

Nu waren er al LTS’en in Tilburg (2), Eindhoven (4), Valkenswaard (1) en Oirschot (1), 
maar het ETIN zag mogelijkheden. Geografi sch-onderwijstechnisch lagen de weste-
lijke Kempen nog een beetje braak. Bovendien zou het voortgezet onderwijs, waar 
we tot 1960 niet heel veel mee op hadden, exponentieel gaan groeien (u weet wel, 
in één keer heel hard, net als het coronavirus) en aangezien we niet allemáál naar de 
nieuwe HBS konden in Eersel, zou dat zeker weten ook gaan gelden voor het lager 
nijverheidsonderwijs. We hádden immers al een ambachtsschool in Bladel en daar 
ging het al best goed mee. Als die een wat ruimer jasje zou krijgen en zich wat meer 
zou gaan toeleggen op industriële vakken (bankwerken, plaatwerken, elektrotech-
niek) in plaats van te blijven hangen in 
ambachtelijkheid (metselen, timmeren, 
bakken) en ook nog eens het nieuwe 
wondervak autotechniek zou opnemen 
op het curriculum, dan kon het niet 
misgaan.

En het ging niet mis. De nieuwe LTS 
werd een begrip in het regionale 
onderwijsbestel.

Vraagje (is niet de nieuwe Gij’t, die 
komt hieronder): hebt u herinnerin-
gen aan de LTS? Zet ze in de mail 
en stuur ze ons! Bij voldoende res-
pons wijden we er een tentoonstel-
ling aan, later, als het virus weg is.

Winnaar is geworden 

Rini Jacobs 
uit Duizel

Heemkunde Bladel

Dan nu wel de vraag van deze keer: 
Welk gebouw is dit? 

Het gaat een beetje schuil achter de bomen 
maar dat maakt de uitdaging alleen maar groter. 

Stuur uw inzendingen naar heemkundebladel@
gmail.com en maak kans op een leuke prijs.

Succes!

www.heemkundebladel.nl

niek) in plaats van te blijven hangen in 
ambachtelijkheid (metselen, timmeren, 
bakken) en ook nog eens het nieuwe 
wondervak autotechniek zou opnemen 

Op vrijdag 5 maart  wordt ‘Een Geestige Verhuizing’ 
uitgezonden op KempenTV. 

De hele dag door zal het toneelstuk dat opgevoerd werd in 2008 
te zien zijn. De regie was in handen van Hendrikje Kakebeeke.

REGIO - ‘Meesterlijk Verzet’ is een toneel-
tekst over de rol die Adriaan Goossens, 
alias ‘de mister’, uit Hoogeloon en Fons 
van der Heijden uit Netersel tijdens de 
Tweede Wereldoorlog in het verzet en de 
bevrijding hebben gespeeld.

‘Meesterlijk Verzet’ is een theatertekst 
gebaseerd op het gelijknamige boek van 
historicus Jan Buylinckx. Deze tekst werd 
geschreven ter gelegenheid van de 75-jari-
ge bevrijding van Hoogeloon. Het beschrijft 
de rol die het plaatselijke verzet heeft ge-
speeld in de ondersteuning van de gealli-
eerde luchtlandingen ten westen van Eind-
hoven, als onderdeel van operatie Market 
Garden. 

Johanna van Riel (fi ctief personage) gidst 
de lezer/publiek door de schemerige 
Hoogeloonse bossen langs de waarge-
beurde verzetsdaden van Adriaan Goos-
sens, Fons van der Heijden en Juff rouw 
van Hoof. Een eerbetoon aan de helden 
van toen.

‘Meesterlijk Verzet’ (57 pagina’s, ISBN: 
9789464187489) is gepubliceerd via het 
selfpublishingplatform Brave New Books. 
Het boek is te koop bij https://www.bol.
com/nl/b/brave-newbooks/8892641/. 
Prijs: € 14,50.

Over Hans Maas
Hans Maas komt uit Riel. In 1995 studeer-
de hij af aan de opleiding docent drama 
in Eindhoven. Tegenwoordig werkt hij als 
theatermaker en schrijver voor verschillen-
de theatergroepen in Nederland en België.

Nieuw boek 
‘Meesterlijk Verzet’ 
van Hans Maas
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Door Renate Pijnenburg

EERSEL - Mannen met smaak opge-
let: in Eersel opent zeer binnenkort een 
nieuwe herenmodezaak: Denim Sports 
Bar. Een mooie aanvulling in de bruisen-
de winkelstraat met een collectie voor 
iedere generatie en elke portemonnee. 
Rick Dierckx en Remo Louwers zijn ver-
antwoordelijk voor de dagelijkse gang 
van zaken maar de eigenaresse van 
Denim Sports Bar is Karin Spooren, die 
zes jaar geleden Level opende.

Droom
Rick en Remo hebben ruime ervaring op-
gebouwd in de kledingbranche; de laatste 
jaren zijn ze collega’s. “Door onze samen-
werking zijn we zelfs vrienden geworden”, 
zegt Rick. “We bleken dezelfde droom te 
hebben: een eigen kledingzaak. Karin is 
mijn schoonmoeder en met haar heb ik ge-
sprekken aan de keukentafel gehad over 
deze droom. Omdat zij als geen 
ander weet hoe het is als zo’n 
droom uit kan komen, is ze 
samen met ons deze uit-
daging aangegaan. En 
een uitdaging is het ze-
ker om in coronatijd een 
onderneming te starten 
maar we geloven in het 
concept en zijn er he-
lemaal klaar voor als 
straks de deuren open 
mogen.”

Mancave
Remo vertelt graag over het con-
cept. “Winkelen bij Denim Sports Bar is 
meer een beleving, dan een winkelerva-
ring”, begint hij. “Veel mannen hebben ei-
genlijk maar een hekel aan shoppen en wil-
len zéker niet winkel in, winkel uit. Daarbij 
is sfeer erg belangrijk. We hebben gekozen 
voor een gevarieerde collectie, waar een 
hippe twintiger een stoere jeans kan vin-
den maar waar ook de vijftig plusser een 
geklede casual outfi t kan scoren. De sfeer 

in onze zaak is te vergelijken met een bar 
waar je binnengaat om een sportwedstrijd 
te kijken. We hebben een groot scherm 
waar de hele dag sport op is, aan de bar 
krijg je een lekkere kop koffi  e en het win-
kelen  doe je erbij. Noem onze zaak gerust 
een ‘mancave’. Wij begrijpen mannen, we-
ten wat ze willen en helpen ze om er modi-
eus en relaxt bij te lopen.”

Servicegericht
Door de jarenlange ervaring denken Rick 
en Remo te weten hoe ze hun klanten het 
best van dienst kunnen zijn. “Voor ons is 
dat ook elke keer anders”, gaat Rick ver-
der. “De ene man wil direct geholpen wor-
den, een ander kijkt liever op eigen houtje 
rond. Dat moet je aanvoelen en ik geloof 
dat wij dat in ons hebben. We zijn er alle-
bei goed in om mensen op hun gemak te 
stellen. We zijn servicegericht en dat wordt 
gewaardeerd.” Denim Sports Bar wil ver-
nieuwend zijn. Remo: “We spelen in op de 

nieuwste trends maar durven ook 
onderscheidend te zijn. We 

hebben mooie merken in 
de collectie, onder andere 

G-Star, Nudie Jeans, Mi-
nimum, Edwin, Butcher 
of Blue en Anerkjendt. 
Ook qua prijzen heb-
ben we variatie zodat 
iedere man bij ons kan 
slagen.”

Eersel
Dat de heren gekozen heb-

ben voor een zaak in Eersel 
is geen toeval. “Daar zitten we 

midden in de Kempen. Het is dorps ge-
noeg voor onze gemoedelijke manier van 
werken, er zijn veel toeristen, de Nieuw-
straat is een prachtige winkelstraat en er 
is vrij weinig aanbod aan herenmode. De 
mannen uit de omliggende dorpen vinden 
de afstand goed te overbruggen en we 
verwachten hen dan ook te gaan zien. We 
weten van Karin dat het heerlijk is om een 
winkel in Eersel te hebben en er stond toe-

vallig een prachtig pand leeg. Kortom, we 
hebben ontzettend veel zin om onze deu-
ren te openen. Dat gaan we doen zodra het 
mag maar een precieze datum kunnen we 
nu nog niet geven. We kunnen nu ‘shop-
pen op afspraak’. Op social media houden 
we onze toekomstige klanten nu al op de 

hoogte en we zien iedereen graag een keer 
in onze winkel aan de Nieuwstraat 32 in 
Eersel.”

Facebook: Denim Sports Bar
Instagram: denim_sportsbar

Winkelen in een ‘mancave’
Denim Sports Bar: casual, eigentijdse en stoere ‘fashion for men’ in Eersel

Remo: “Veel mannen hebben eigenlijk maar een hekel aan shoppen en willen zéker 
niet winkel in, winkel uit. Daarbij is sfeer erg belangrijk. We hebben gekozen voor een 
gevarieerde collectie, waar een hippe twintiger een stoere jeans kan vinden maar waar 
ook de vijftig plusser een geklede casual outfi t kan scoren. De sfeer in onze zaak is te 
vergelijken met een bar waar je binnengaat om een sportwedstrijd te kijken.”

Leeuwarder 
Courant

- 1907 - 
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> Informatie voor de inwoners
van de Gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Commissievergaderingen in maart 2021

Start uitvoering klimaatmaatregelen fase 1  
in Hoogeloon

Het klimaat verandert, het weer wordt extremer. Door 
stevige regenbuien in combinatie met oude riolering 
ontstaat er regelmatig wateroverlast in Hoogeloon. Om 
dit in de toekomst beter te voorkomen en schoon en 
voldoende water te blijven houden, zijn maatregelen 
noodzakelijk. 

De gemeente Bladel heeft daarom besloten om 
Hoogeloon klimaatbestendiger te maken voor de 
toekomst. In de openbare ruimte wordt de riolering 
vervangen door een groter gescheiden stelsel. Dit 
betekent dat regenwater en vuilwater apart worden 
ingezameld. Op het nieuwe regenwaterriool wordt de 
gehele openbare ruimte en de voorzijde van de 
woningen afgekoppeld aangesloten. Dit water hoeft niet 
naar de rioolwaterzuivering te worden gepompt, maar 
wordt geïnfiltreerd in de bodem en verder opgevangen 
in watergangen en wadi’s.

Het gehele project beslaat ongeveer 80% van de 
openbare ruimte in Hoogeloon. Aangezien dit niet 
allemaal tegelijk aangepakt kan worden, is het project 
opgedeeld in 5 fasen. Vanaf 1 maart start 
aannemersbedrijf Van der Zanden met de uitvoering van 
fase 1. Deze fase omvat de Hoofdstraat (tot aan 

cafetaria Mainstreet), Bieshof, Het Vonderke en De Hoef. 
De werkzaamheden bestaan voornamelijk uit opbreek-, 
sanerings-, riolerings-, grond- en 
verhardingswerkzaamheden. 

Tijdens de werkzaamheden is doorgaand verkeer in de 
Hoofdstraat en De Hoef niet mogelijk. De inrit van het 
bedrijventerrein in De Hoef blijft bereikbaar via zijde Het 
Vonderke. Er worden tijdelijke verkeersmaatregelen en 
verkeersomleidingen ingesteld om de veiligheid in de 
wijk te waarborgen en het doorgaande verkeer om te 
leiden. Helaas kan overlast door de werkzaamheden niet 
voorkomen worden, maar er wordt naar gestreefd om 
deze tot een minimum te beperken.

Voor meer informatie over de huidige werkzaamheden, 
kunt u terecht op de website www.vanderzanden.nl  
(onder het kopje Projectinformatie). Op de website van 
adviesbureau RA Infra www.rainfra.nl/project/hoogeloon 
staat alle informatie over het gehele project. Hier vindt u 
dus ook informatie over de toekomstige fasen die nog 
uitgevoerd gaan worden in Hoogeloon.

Voor vragen en/of opmerkingen kunt u contact 
opnemen met omgevingsmanager Joop Willems via 
e-mailadres hoogeloon@vanderzanden.nl of 
telefoonnummer 013 513 13 37. Het telefoonnummer 
is 24/7 bereikbaar voor calamiteiten.

Waardebonactie
Vrijdag 5 februari hebben alle woningeigenaren in 
de gemeente Bladel, die de waardebon van  
€ 70,-  voor energiebesparende producten nog niet 
hebben besteed, een herinneringsbrief ontvangen. 

Wilt u de bon graag gebruiken, maar hebt u geen 
toegang tot het internet? Dan kunt u de bon ook 
per post indienen. Dit kunt u doen door enkele 
gegevens per post te sturen naar: Gemeente Bladel, 
Postbus 11, 5530 AA, Bladel.
Het gaat hierbij om de volgende gegevens: 
• Uw volledige naam;
• Uw adresgegevens;
• Uw telefoonnummer;
•  Uw IBAN-rekeningnummer waarop het bedrag 

gestort kan worden;
•  (Foto) van de kassabon (met het 

kassabonnummer) waar duidelijk op staat welk 
product u heeft aangeschaft;

• De winkel waar u het product hebt gekocht.

Wilt u weten of het product dat u wilt aanschaffen 
op de lijst van producten staat waarvoor de 
waardebon kan worden ingezet: bel dan naar de 
helpdesk van Winst uit je Woning op het nummer 
023 583 6936. 

In de gemeente Bladel is een ouderenconsulent 
actief. Loes Beekman helpt graag bij het (online) 
indienen van de waardebon als u hier behoefte aan 
heeft. U kunt contact opnemen met Loes via het 
telefoonnummer 06-16028677. In maart 2021 vinden drie online 

commissievergaderingen plaats:
•  Commissie Grondgebied op maandag 1 maart 

2021. Op de agenda staat o.a. Bestemmingsplan 
CPO Den Tip Casteren, en verklaring van geen 
bedenkingen inzake bestemmingsplan KBP 
Zuidoost.

•  Commissie Inwoners op dinsdag 2 maart 2021. Op 
de agenda  staat o.a. Verordening 
Schuldhulpverlening en Kadernota 2022 GGD-
Brabant Zuidoost.

•  Commissie Middelen & Algemene Zaken op 
maandag 8 maart 2021. Op de agenda staat o.a. 
Financiele verordening gemeente Bladel.

De vergaderingen van de commissies zijn openbaar, 
beginnen om 19.30 uur en vinden vanwege COVID-19 
digitaal plaats via www.bladel.nl/gemeenteraad. 

Spreekrecht
Als burger kunt u tijdens een commissievergadering 
inspreken over de geagendeerde raadsvoorstellen.  
U kunt dan in maximaal vijf minuten de commissie 
informeren. Een verzoek om spreekrecht meldt u 
voorafgaand aan de vergadering bij de griffier via 
griffie@bladel.nl. 

Besluitvorming op 25 maart 2021
Commissies bereiden de besluitvorming van de 
gemeenteraad voor. Over de raadsvoorstellen in de 
commissies neemt de gemeenteraad in de 
raadsvergadering van 25 maart 2021 een besluit.

 Rectificatie
In het artikel ‘Geen Landelijke Opschoondag in de 
Kempen’, in de PC55 van 19 februari 2021, staat een 
verkeerd e-mailadres. Het juist e-mailadres moet 
teamschoon@debries.eu zijn. Excuses voor het 
ongemak. U kunt naar dit e-mailadres mailen als u 
zich aan wilt melden als ZAP-vrijwilliger om mee te 
helpen met het opruimen van zwerfafval in de 
gemeente Bladel.
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2.  Maak een tekening, schildering of ontwerp een mooi patroon. Teken, schilder, stempel, knip, wrijf of plak jouw unieke  
ontwerp op je witte vel papier.

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

WWaatt mmooeett jjee ddooeenn??

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

          5527 JR Hapert

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

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

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

Leuks van Liek mondkapjeswedstrijd

                                                          

          Castersedijk 23A

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

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

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

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

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

!!
ZZee pp  tt '' oomm

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

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

Intrekken omgevingsvergunning 
besluit ambtshalve intrekking

Bladel
•      Bredasebaan 37, intrekken omgevingsvergunning 

beperkte milieutoets (OBM) voor het houden van 
71 varkens en 6 paarden, datum besluit: 
15-02-2021.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•      Vogelwikke 47, aanleggen van een inrit aan de 

zijkant van het perceel;
•      Mastbos ongenummerd, plaatsen van een 

erfafscheiding met toegangspoorten rondom een 
bedrijfspand.

Hapert
•      Joseph van Dingenenstraat 2, plaatsen van een 

dakkapel (voorzijde woning);
•      Kerkstraat 90, splitsen van een woning;
•      Lindenstraat 70, vervangen en veranderen van het 

dak van een woning en het plaatsen van een 
dakkapel aan de achterzijde op de aanbouw van 
de woning;

•      De Wijer ongenummerd, bouwen van een woning.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•      Hallenstraat 17, uitbreiden en verbouwen van een 

bedrijfspand, datum besluit: 11-02-2021;
•      Hulselseweg 17, aanleggen van een extra inrit en 

het kappen van een boom, datum besluit: 
15-02-2021;

•      Molenweg 1, legaliseren van een bestaande inrit, 
datum besluit: 10-02-2021;

•      Bleijenhoek 1 t/m 3N, gewijzigd uitvoeren van een 
eerder verleende vergunning (BLA-2020-0408) 
voor het verbouwen van een kantoorpand tot 
woonzorggebouw. *De omgevingsvergunning is 
verleend voor het onderdeel bouwen en geweigerd 
voor het onderdeel inrit/uitweg, datum besluit: 
15-02-2021.

Casteren
•      Driehuis 4, verplaatsen van een bestaande inrit, 

datum besluit: 15-02-2021;
•      Wagenbroeken 13, aanleggen van een inrit, datum 

besluit: 10-02-2021.

Hapert
•      Alexanderhof 1, plaatsen van een schutting, 

datum besluit: 11-02-2021;
•      Dalem 2A, bouwen van een woning en aanleggen 

van een inrit, datum besluit: 11-02-2021;

•      Ganzestraat 10, uitbreiden van de woning door 
middel van een dakopbouw, datum besluit: 
11-02-2021;

•      Kasteellaan 6, bouwen van een woning en het 
aanleggen van een inrit, datum besluit: 
11-02-2021;

•      Kerkstraat 25, verbouwen van een pand met 
bovenwoning tot horeca en kantoor (wijziging 
eerder verleende vergunning), datum besluit: 
16-02-2021;

•      Molenstraat 2, 2G,2H en 2J, uitbreiden en 
verbouwen van een winkelpand naar woningen, 
datum besluit: 16-02-2021.

Hoogeloon
•      Heuvel 13, herbouwen van een woning, datum 

besluit: 10-02-2021;
•      Verzetshelden 13, bouwen van een woning, 

datum besluit: 10-02-2021.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hapert
•      Burg. Gremstraat 6, bouwen van een woning en 

het aanleggen van een inrit, datum besluit: 
15-02-2021.

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

Zywiolek, S.J. Dalem 3, 5527 JE Hapert 18-02-2021 Land Onbekend

Bigos, P.S. Boskant 23, 5531 AM Bladel 18-02-2021 Land Onbekend

Mous, M.H. Roodbont 33, 5527 EV Bladel 18-02-2021 Land Onbekend

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING

1. Oprichten van appartementen, het Laar/Beukenbos Bladel week 37-2020 t/m week 40 2021 Borrenbergs Bouwbedrijf B.V. Luyksgestel
    Het laar is niet toegankelijk vanuit richting Bleijenhoek
2. Herinrichting Kranenberg  Casteren week 08-2021 t/m week 39 2021 J. van Uijthoven & Zn. B.V. Hapert
3. Klimaatregeling fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 52 2021 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel  

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

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_Bladel
www.facebook.com/gemeenteBladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 0497 - 361438 / 361439

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel
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Willibrordlaan 48, Hulsel • Tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

GGaarraaggeebbeeddrriijjff  DDee  SSlleeuutteell

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

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

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

Van Eijk machines en gereedschappen BV verkoopt en onderhoudt vooral kwaliteitsmachines en 
gereedschappen. Onze doelgroep bestaat uit bedrijven en particulieren die weten dat betere gereed-
schappen/machines sneller, beter, veiliger en plezieriger werken, en uiteindelijk veel voordeliger zijn. 
Men wil worden geadviseerd door mensen die werkelijk verstand van deze machines en gereedschap-
pen hebben. Bovendien wil men ook een goede technische dienst achter de producten. Wij verzorgen 
het onderhoud en de reparaties van voornamelijk door ons geleverde machines, ladders en slijpwerken 
(inclusief voor bedrijven Nen 3140 keuringen).

Wij zijn per direct op zoek naar

LOGISTIEK MEDEWERKER/
MAGAZIJN MEDEWERKER

Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit het verwerken van binnengekomen orders, 
het monteren van machines en het uitvoeren van kleine reparaties in de werkplaats.

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

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

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

Graag sollicitatie met CV naar administratie@vaneijkmachines.nl

Turnhoutseweg 39 - Reusel 
Tel. 0497-621062

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

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

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

Graag sollicitatie met CV naar administratie@vaneijkmachines.nl

Turnhoutseweg 39 - Reusel 
Tel. 0497-621062

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

www.vaneijkmachines.nl

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

Wat vragen wij van jou?
• Je gaat graag met mensen om.
• Je hebt gevoel voor techniek.
• Je wilt een zeer gevarieerde baan.
•  Je wilt merk/produktgerichte 

cursussen doen.
•  J e houdt van blije, tevreden klanten
   en van een plezierige werksfeer.
•  Je weet van aanpakken, 
  ook op zaterdag.

Wij bieden je:
• Een fulltime baan. 
•  Werken in een gezellig team van 
  enthousiaste collega’s.
• Met uitzicht op een vast contract.
• Bijscholing en cursus mogelijk.
• Salaris in overleg.
• Prettige werksfeer.

Van Eijk machines en gereedschappen BV verkoopt en onderhoudt vooral kwaliteitsmachines en 
gereedschappen. Onze doelgroep bestaat uit bedrijven en particulieren die weten dat betere gereed-
schappen/machines sneller, beter, veiliger en plezieriger werken, en uiteindelijk veel voordeliger zijn. 
Men wil worden geadviseerd door mensen die werkelijk verstand van deze machines en gereedschap-
pen hebben. Bovendien wil men ook een goede technische dienst achter de producten. Wij verzorgen 
het onderhoud en de reparaties van voornamelijk door ons geleverde machines, ladders en slijpwerken 
(inclusief voor bedrijven Nen 3140 keuringen).

Wij zijn per direct op zoek naar

ENTHOUSIASTE VERKOPER 
(BBL-MOGELIJK)

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

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

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

Graag sollicitatie met CV naar administratie@vaneijkmachines.nl

Turnhoutseweg 39 - Reusel 
Tel. 0497-621062

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

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

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

Graag sollicitatie met CV naar administratie@vaneijkmachines.nl

Turnhoutseweg 39 - Reusel 
Tel. 0497-621062

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

www.vaneijkmachines.nl

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

Jouw werkzaamheden bestaan o.a. uit:
- Het te woord staan van klanten.
-  Advies geven van de produkten die wij 

verkopen.
- Winkelvoorraad in orde houden.
- Winkelpresentatie. 

Wat vragen wij van jou?
- Je gaat graag met mensen om
- Je wilt een zeer gevarieerde baan.
- Je wilt merk-produktiegerichte 
  cursussen doen.

-  Je houdt van blijde tevreden klanten en 
een plezierige werksfeer.

- Je weet van aanpakken, 
  ook op zaterdag.

Wij bieden je:
- Een fulltime baan.
- In een gezellig team van enthousiaste
  collega’s.
- Met uitzicht op een vast contract.
- Bijscholing en cursus mogelijk.
- Salaris in overleg.
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Word jij onze nieuwe collega?

www.poetszorg.nl    085 076 11 00

www.cotrans.nl

Diamantweg 68
5527 LC Hapert

Nederland
Tel: +31(0) 497 645 015

CoTrans BV, gevestigd te Hapert, is een professionele logistieke dienst-
verlener die zich specialiseert in 24-uurs distributie Benelux voor pallet- 
en lengtevrachten en spoedtransporten van enveloppe tot volle vrachten. 
Leverbetrouwbaarheid en klantvriendelijkheid staan hierbij centraal.

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

- Distributie chauffeur Junior (rijbewijs C)
Met doorgroei mogelijkheden naar rijbewijs CE

- Avond chauffeur (rijbewijs CE)
 Voor avondrit van 18.00 tot ca. 22.00 uur (minimaal 2 avonden per week)

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

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

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

www.cotrans.nl

Diamantweg 68
5527 LC Hapert

Nederland
Tel: +31(0) 497 645 015

Schoonmaakhulp gezocht!
 
Eurocamping Vessem BV is opzoek naar enkele gezellige dames 
of heren die graag een aantal uren in de week zouden willen helpen 
in de schoonmaak. Voornamelijk in de ochtend en middag.  

Het betreft schoonmaak van sanitair en verhuur.  

In overleg is er veel mogelijk betreft uren.

Mocht u geïnteresseerd zijn 
of als u graag meer  
informatie wilt ontvangen, 
kunt u een mail sturen naar:  

info@eurocampingvessem.nl 
of bellen naar: 
0497-591214

In ons team is een vacature ontstaan voor een 

Tandartsassistent(e)
Per 1-4-2021 voor 24-32 uur per week

Naast assisteren bij de behandelingen doe je ook andere werkzaamheden, zoals het maken 
van afspraken, telefoon beantwoorden, bestellingen, etc.

Je hebt een opleiding tot tandartsassistente en enige ervaring of bent al wat langer actief en 
hebt uitgebreide ervaring. Je bent communicatief vaardig en bent een teamspeler.

De arbeidsvoorwaarden en salariëring zijn volgens de KNMT richtlijnen.

Reacties graag per brief met CV en foto naar: Tandartspraktijk Smits 
 T.a.v. H.B. Smits, tandarts
 Oude Provincialeweg 79
 5527 BN Hapert
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Een dikke duim omhoog voor de brandweer van Hapert voor het snel en professioneel 
handelen in verband met de garagebrand bij mij thuis. Complimenten voor jullie allemaal!

Corné

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

Mijn duim staat omlaag voor degene die bladafval de 
begraafplaats op blaast tot ver over de graven. Dit 
gebeurt regelmatig in het achterpad tussen de Prins 
Bernhardstraat en de Oranje Nassaulaan in Bladel 
waarbij het gaas van de omheining vooraf wordt open 
geknipt.

Piet Matthijsse

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

Onze duim gaat omlaag voor de man die zijn kinderen op een quad liet rijden in de 
Molenstraat in Reusel.

Mike en Carla

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

Een dikke duim omlaag voor de personen die de kokers van een speurtocht van Jong 
Nederland Reusel hebben vernield of weggehaald.

De organisatie

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

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

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

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

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omlaag

de
 d

ui
m

Lid ABHB, HKI gediplomeerd

www.trimsalonlebeauchien.nl
Postelweg 11-13 • Bladel 0497-385246

Uw kwaliteitssalon 
voor hond en kat!
Al 10 jaar de beste verzorging
voor uw hond en kat. 

Gespecialiseerd in div. Terrier
rassen, Grand en Petit basset
Griffon Vendeen.

Onze duimen gaan omhoog voor Mart en Carla Huij-
bregts, die na een mooi schaatsweekend spontaan de 
achtergebleven troep bij ‘t Kroonven hebben opge-
ruimd. Top!

Namens de kinderen

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

Een duim omhoog voor Kris en Minke van de Francis-
cusschool in Bladel. Ik wil ze bedanken voor de knuff el 
die ze kwamen brengen met de lieve tekst: ‘Nu ben je 
niet meer alleen en kun je even alle ellende vergeten’.

Els van Ham

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

Een dikke duim omhoog voor supermarkt Jan Linders in Reusel voor de verdubbeling van 
de opbrengst van de wafelactie voor de Huntington Stichting, die georganiseerd werd 
door vrijwilligers.

Hennie

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

De duimen van alle Kompassers gaan omhoog voor Autopoetsbedrijf Jansen uit Duizel 
voor het geheel vrijwillig beschikbaar stellen van apparatuur en poetsmiddelen voor het  
reinigen van al onze stoelen. Onze dank is zeer groot!

Bestuur St. Het Kompas

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

Mijn duim gaat omhoog voor Wat de boer wel kent, omdat zij alles op alles gezet hadden 
om te zorgen dat ik mijn gewonnen pakket in handen kreeg. Wat een service en wat een 
geweldige producten!

Linda Biessen

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

  WIST
     JE 
DAT...?

... honing 

niet bederft? 

Hij kan kristalliseren, 

wat snel op te lossen is 

door de pot in warm water 

te zetten. Maar bederven 

doet honing niet. 

Archeologen vonden bij 

het blootleggen van 

piramides honing die 

3000 jaar oud was 

en nog altijd 

prima eetbaar was.

 Regionale 
uitzending gemist?

Kijk dan de films 
terug op 

www.kempentv.nl
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Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

ALLERHANDE

MEE De Meent Groep biedt Informele  
Ondersteuning op maat en is op zoek naar:

Vrijwilliger Sociaal Contact
Michelle is 31 jaar, woont in Bladel en is 
een echte dierenvriend. Ze kan goed luis-
teren, heeft een goede dosis humor en is 
een leuke en gezellige meid. 

Michelle vindt veel dingen leuk om te doen, 
maar vindt het moeilijk om contact te leg-
gen. Ze doet graag aan Zumba, fitness,  
gamen, geocachen en een potje darten.

Om te beginnen zou ze een keer per maand 
willen afspreken. 

* * * * *

Gezellig Maatje
Voor Anna, een leuke vrouw van 80 jaar 
uit Eersel, zoeken we een gezellig maatje. 
Ze zit in een elektrische rolstoel en ze kan 
haar rechterhand niet bewegen. Anna is op 
zoek naar iemand die gewoon een praatje 
wil komen maken, een keer met haar naar 
buiten zou willen of bij lekker weer eens 
met haar een terrasje wil pakken.

Ze weet goed wat ze wil en houdt van goe-
de humor, maar kan ook een serieus ge-
sprek voeren. Wat ze ook leuk zou vinden, 
is samen koken en eten.

Kun jij iets betekenen voor Michelle of 
Anna?  Neem contact op met Katrien de 
Beijer: tel. 040-2140404 of meedoen@
meedemeentgroep.nl

www.vrijwilligersburaubladel.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

Burg. van Houdtplein 22 z • Bladel
www.fi erohaarwerken.nl

✔ Voor haarwerken, maatwerk en 
 haarstukken.
✔ Erkend en gecertifi ceerd door de ANKO.
✔ Privacy gewaarborgd.
✔ Gespecialiseerd in nazorg.
✔ Fiero kan meteen declareren bij uw
  zorgverzekering als we in bezit zijn 
 van een doktersverklaring.
✔   Salon in het gezondheidscentrum.
✔   Altijd een eerlijk, vrijblijvend en 
 gratis adviesgesprek.

Bloedafname weer mogelijk in Hoogeloon
HOOGELOON - Vanaf 1 maart vindt er weer bloedafname plaats in Steunpunt 
Den Bogerd in Hoogeloon. Vorig jaar, aan het begin van de coronacrisis, wer-
den veel locaties voor bloedafname uit veiligheid voor patiënten en mede-
werkers gesloten. Later werd bekend dat de meeste locaties definitief dicht 
blijven voor bloedafname, zo ook Den Bogerd. In samenspraak met huisartsen 
en de lokale afdeling van de Katholieke Ouderenbond is nu bloedafname toch 
weer dichterbij mogelijk. In eerste instantie gaat het om een pilot die tot 1 juli 
duurt. 

Bij De Bloedafname kunnen patiënten terecht met een aanvraagformulier of oproep 
om bloed te laten prikken van het Catharina Ziekenhuis, Diagnostiek voor U, Máxi-
ma Medisch Centrum en de Trombosedienst. De Bloedafname houdt de komende 
maanden bij of er voldoende patiënten naar de spreekuren komen. Is dat het geval? 
Dan blijft Den Bogerd open als locatie voor bloedafname. Bij te weinig bezetting kan 
anders besloten. Hierover heeft De Bloedafname nauw contact met de huisartsen. 
Naast Den Bogerd is ook op andere locaties in de regio vanaf de week van 1 maart 
weer bloedafname mogelijk. Hieronder staan de locaties en openingstijden:

-  Steunpunt Den Bogerd, Hoogeloon: maandag van 13.45 tot 14.45 uur.
-  Gemeenschapshuis De Rosdoek, Wintelre: dinsdag van 13.45 tot 14.45 uur. 
-  D’n Inloop, Duizel: woensdag van 13.45 tot 14.45 uur.
-  Gemeenschapshuis De Hollekes, Steensel: in de oneven weken op donderdag van 

13.45 tot 14.45 uur.
-  MFA De Leenhoef, Knegsel: in de even weken op donderdag van 13.45 tot 14.45 uur.

Een patiënt die nuchter bloed moet laten prikken mag vanaf 23.00 uur de avond van 
tevoren niet meer eten en alleen maar water drinken. Deze patiënten zullen niet tot 
de middag willen wachten op de bloedafname en kunnen daarom eerder op de dag 
al terecht op de locaties in Bladel, Hapert, Eersel of Veldhoven. Kijk voor de actuele 
openingstijden en maken van een afspraak voor bloedafname op 

www.debloedafname.nl
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© idee & tekeningen door Bregje Raaijmakers / layout door www.AngeliqueLemmens.nl

Eerst hadden we winterse sneeuw en konden we 
schaatsen, en binnen een week schijnt de zon en krijg 
je zin om te zwemmen. Is het nu winter of lente? Dat 
bepaal jij op deze teken pagina!

Teken jij dit sneeuwlandschap vol met winterse 
figuren? Wordt het een dorp vol huisjes met sneeuw 
op het dak en dwarrelende sneeuwvlokken? Teken jij 
er een schaats vijver vol schaatsers bij of komt er op 
de berg een serieuze ski helling? 
Is het een bos vol bomen in de sneeuw of een veld om 
op te sleetje rijden? Jij maakt jouw eigen winterse 
landschap!

Wat kies jij? Ik ben benieuwd... Laat je me jouw 
tekening zien op Facebook: de tekentafel van Bregje?

Teken dan dit landschap in de lentezon. Laat de 
krokussen en narcissen maar uit de grond schieten, 
teken een bloemen weide vol dieren of een picknick 
op het gras. Is er een zwemvijver waar volop wordt 
gezwommen en gespeeld of teken je een fietspad 
door de bergen en bossen? Laat je fantasie de vrije 
loop en maak er een mooie lente tekening van!

Ben jij helemaal klaar met de winter en kijk je uit naar 
het voorjaar? 

Winter
of Lente?
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Het aanhoudende stay@home advies vind 
ik steeds moeilijker worden en mis ik mijn 
sociale contacten ondertussen ontzet-
tend. Normaal haal ik mijn inspiratie voor 
recepten en gerechten hier dan ook voor 
een groot gedeelte uit. Samen praten over 
eten, uit eten, Pinterest maar ook kook-
boeken zijn de dingen waar ik weer nieuwe 
ideeën op doe.

Onder andere dit recept (gezien op Pinterest) kook ik dan, met de nodige aanpassingen 
zodat het voor ons als gezin in de smaak valt. Vinden we het voor herhaling vatbaar, dan 
schrijf ik er een recept van en haalt het soms ook de krant. Hopelijk kunnen we weer snel 
face to face samen kletsen over eten….

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

Kip in Parmezaansaus
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 500 g kip haasjes
o kip kruiden
o peper
o 200 ml kookroom
o 50 gram kruidenkaas
o 50 gram Parmezaanse kaas
o 2 tl maïzena 
o 40 ml water
o gehakte peterselie

Bestrooi de kiphaasjes royaal met
kipkruiden en peper. Verhit ca. 3 el
vloeibare boter in een hapjespan.
Braad de kiphaasjes aan beide zijde
mooi bruin aan.

Maak ondertussen de maïzena aan
met een beetje koud water. Haal de
kip uit de hapjespan en maak hier nu
de saus in. Schenk de kookroom,
kruidenkaas en Parmezaanse kaas in
de pan en roer tot de kaas gesmolten
is en het een homogene saus is.

Roer de aangemaakte maïzena erbij
en laat even aan de kook komen
zodat het wat indikt. Schep de kip en
het vleesvocht terug in de pan en laat
deze in de saus nog even op laag
vuur garen, met de deksel op de pan.

Bestrooi voor het serveren met
gehakte peterselie.

De saus is ook heerlijk met broccoli
en aardappelkroketjes.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 10  min Klaar in: 35  min

50 gram Parmezaanse kaas

Kip in Parmezaansaus
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 500 g kip haasjes
o kip kruiden
o peper
o 200 ml kookroom
o 50 gram kruidenkaas
o 50 gram Parmezaanse kaas
o 2 tl maïzena 
o 40 ml water
o gehakte peterselie

Bestrooi de kiphaasjes royaal met
kipkruiden en peper. Verhit ca. 3 el
vloeibare boter in een hapjespan.
Braad de kiphaasjes aan beide zijde
mooi bruin aan.

Maak ondertussen de maïzena aan
met een beetje koud water. Haal de
kip uit de hapjespan en maak hier nu
de saus in. Schenk de kookroom,
kruidenkaas en Parmezaanse kaas in
de pan en roer tot de kaas gesmolten
is en het een homogene saus is.

Roer de aangemaakte maïzena erbij
en laat even aan de kook komen
zodat het wat indikt. Schep de kip en
het vleesvocht terug in de pan en laat
deze in de saus nog even op laag
vuur garen, met de deksel op de pan.

Bestrooi voor het serveren met
gehakte peterselie.

De saus is ook heerlijk met broccoli
en aardappelkroketjes.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 10  min Klaar in: 35  min

Kip in Parmezaansaus
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 500 g kip haasjes
o kip kruiden
o peper
o 200 ml kookroom
o 50 gram kruidenkaas
o 50 gram Parmezaanse kaas
o 2 tl maïzena 
o 40 ml water
o gehakte peterselie

Bestrooi de kiphaasjes royaal met
kipkruiden en peper. Verhit ca. 3 el
vloeibare boter in een hapjespan.
Braad de kiphaasjes aan beide zijde
mooi bruin aan.

Maak ondertussen de maïzena aan
met een beetje koud water. Haal de
kip uit de hapjespan en maak hier nu
de saus in. Schenk de kookroom,
kruidenkaas en Parmezaanse kaas in
de pan en roer tot de kaas gesmolten
is en het een homogene saus is.

Roer de aangemaakte maïzena erbij
en laat even aan de kook komen
zodat het wat indikt. Schep de kip en
het vleesvocht terug in de pan en laat
deze in de saus nog even op laag
vuur garen, met de deksel op de pan.

Bestrooi voor het serveren met
gehakte peterselie.

De saus is ook heerlijk met broccoli
en aardappelkroketjes.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 10  min Klaar in: 35  min

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

DE VERBOUWING IS KLAAR
DE OPRUIMING GAAT DOOR

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

VEEL SHOWROOMMODELLEN MET HOGE KORTINGENVEEL SHOWROOMMODELLEN MET HOGE KORTINGENVEEL SHOWROOMMODELLEN MET HOGE KORTINGEN

-50%

-20% -30%

-40%

WIJ MOGEN VANAF 3 MAART WEER OPEN OP AFSPRAAK
Voor het maken van een afspraak bel: 0497-641310 of mail: info@debruijnzitmeubelen.nl

REGIO - Nirva Strijbos verzorgt een gra-
tis webinar over leven zonder geldzor-
gen op dinsdag 23 maart. 

Nirva Strijbos: “Ik sta er versteld van hoe-
veel mensen leven met geldzorgen. Je hebt 
geen inzicht en overzicht in de administra-
tie, je weet niet wat er elke maand in en uit 
gaat aan geld en post leg je het liefst op de 
stapel voor later. De berg aan administratie 
maakt je onzeker, want ja, kan ik het alle-
maal wel betalen? Ik zal je een geheimpje 
verklappen. Je bent niet de enige! Ik weet 
dat jij het gevoel kan hebben de enige te 
zijn, want bij anderen lijkt het allemaal fi -
nancieel voortvarend te gaan, maar echt, 
je bent niet de enige! Ik geloof erin dat ook 
jij kunt leven zonder geldzorgen. Ik leerde 
met inzicht en overzicht dat iedereen kan 
leven in overvloed. Ik heb het hele proces 
doorlopen en sta op het punt waar jij graag 
wilt zijn. In mijn webinar deel ik mijn ver-
haal, tips en route waarmee jij ook zo snel 
mogelijk kunt gaan leven in overvloed. Je 
krijgt een eerste inzicht in de 5 cruciale 
stappen die ik heb genomen om in over-
vloed te gaan leven. Op mijn website vind 
je alvast voorinformatie: www.nirva.nl.”

Reserveren
Deze lezing is op dinsdag 23 maart, van 
19.30 tot 21.00 uur, en is gratis bij te wo-
nen. Via de agenda van www.bibliotheek-
dekempen.nl kun je je aanmelden voor dit 
webinar. Er zijn geen kosten aan verbon-
den. Op de dag van het webinar ontvang je 
de link om deel te nemen en een handlei-
ding 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 één van onze medewerkers, ook te 
vinden via de website.

Gratis webinar over 
leven zonder geldzorgen
Dinsdag 23 maart, 19.30 tot 21.00 uur

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 8

Place your clothes and w
eapons w

here you can find them
 in the dark.

-- Lazarus Long

6 4 3
8 2

1 4 9
2 6 3

4 6
4 9 8

3 2 4
5 1
8 2 5

 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 8

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

5 1 3
8 6 2 3

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

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

5 7 8 4 5
4 2 9 8

5 8
4 8 7 9 5 2

9 8
4 6 1 6
9 3 8 3 8

6 5 7 3 3 1
2 3 6 7 4

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

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

9 5 3

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #2
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 8

W
einberg's First Law

:
Progress is m

ade on alternate Fridays.

1 3 6 4
6 9 1 5

7 2 6 1
6

5 3 2 8 7
7

3 2 8 5
5 9 3 2

4 1 6 7

PUZZELEN

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

Cryptofilippine – Thema: Verkeer 
 
  A 1  5 2 2  12    3     
  B  6 2 2  3 2     2 2 9  
C 1  6 4  11 8    12  1  6 4  
       D  7 2   6   10 7 

E   7   12 12 9 11 8    9  8  
  F 5 12  7 1 2  1    11  4 1 

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

      L   6  5  9 13   1 

       M  4 7   2 2 7   
      N 11 12  13   7 9    
O 2 9 9   7 2 7   1  6     
     P 11  9   12    3  1 

 Q  12  9 1 2 2   5  9    9 

  R 4 7 9   10 7    7  2 2 6 

 
 

A – De bocht uitzeilen (6,2,2,3)
B – Is veelal ’s nachts op pad (14)
C – Ze leerden elkaar kennen bij een 
  kettingbotsing en zijn sindsdien in 
  de zevende hemel (5,2,3,7)
D – Schijnt niet in een dorp (10)
E – Het station niet kunnen 
  vinden (3,5,6,3)
F – Overloop (15)
G – Vechtrelatie (8)
H – Natuurpad (12)
I – Eenrichtingsverkeer 2,2,4,3,5)

J – Verkeersplein waar je nog geen 
  dubbeltje voor geeft (3,10)
K – Thuisbezorgers (4-11)
L – Opstellen in rijen van drie (11)
M – Vriend met wie je carpoolt (8)
N – Variant op de uitgaansbus (11)
O – Politieauto (14)
P – Overstekend groot wild (5,2,2,3)
Q – (Richtingaanwijzing voor) deelnemers
  van de wandelvierdaagse (9,7)
R – Is in het midden van Nederland 
  gestationeerd (7,8)

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

De winnaar van vorige week is: 

Bert van den Hout 
uit Hooge Mierde

met het oplossingswoord: 
‘familiestamboom’

Bert heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

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

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

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

Verkeer

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

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

IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll 
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll
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OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT

Beste klanten,

Hoera! Vanaf 3 maart is het mogelijk om op 
afspraak te winkelen. Wilt u nog even profiteren 
van de wintersale of bent u toe aan de vrolijke 
voorjaarscollectie? Neem contact met ons op om 
een afspraak in de plannen!
Uiteraard is het ook weer mogelijk om voor de 
woninginrichting een afspraak bij ons te plannen.

Kijkt u het liefst zelf even rustig rond? 
Daar geven we u dan ook alle ruimte voor.
Uiteraard blijft het ook mogelijk om uw bestelling
door te geven en deze bij de winkel af te halen.
Wij zijn telefonisch bereikbaar op 0497-381433, 
via Whatsapp op 06-38886168 of mail naar 
info@stappaerts-mode.nl.
Bedankt voor uw vertrouwen in ons en graag 
tot snel!
Team Stappaerts mode en wonen
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OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT

Het coronavirus 
houdt ons al bijna 
een jaar in de 
greep. We reali-
seren ons maar 
al te goed dat de 
coronacrisis voor 
veel inwoners een 

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

Wat is jouw verhaal? 
Verhalen kunnen anderen weer vooruit 
helpen, inspireren of steun bieden. Juist 
daarom roepen wij iedereen op om zijn/
haar verhaal met ons te delen. Hoe groot 
of klein je verhaal ook is. Lees op www.
eerselvoorelkaar.nl hoe het werkt en hoe 
jij jouw verhaal met ons kunt delen. Hier-
onder lees je het verhaal van Stien Bloks, 
consulent vrijwilligerswerk bij Lunet zorg, 
organisatie voor mensen met een verstan-
delijke beperking. Ook Mia Antonis, één 
van de vrijwilligers, vertelt meer.

Stien trapt af
“Toen vorig jaar corona in Nederland werd 
vastgesteld, braken er pittige tijden aan 
voor cliënten, hun naasten, medewerkers 
en vrijwilligers in de zorg. De steeds ver-
anderende coronamaatregelen vroegen en 
vragen continu om fl exibiliteit en creativi-
teit. Het is een dagelijkse zoektocht naar de 
juiste balans tussen veiligheid en leefbaar-
heid. We zetten ons hier als medewerkers 
samen met vrijwilligers vol overgave voor 
in. Mia Antonis is één van onze vrijwilligers. 
Al 8 jaar ondersteunt zij cliënten door te 
helpen bij allerlei activiteiten op woonpark 
De Donksbergen in Duizel. Toen Lunet zorg 

in juli vorig jaar de deuren voor vrijwilligers-
activiteiten met cliënten weer open deed, 
na een gedeeltelijke sluiting vanwege 
corona, was Mia er als eerste bij.”

Cliënten zien genieten
“Ik wilde iets voor de cliënten doen”, vertelt 
Mia. “Ik vind hun wereldje al zo klein en dat 
werd door de lockdown alleen maar kleiner. 
Door activiteiten te organiseren voor 2 of 3 
woongroepen per keer, konden we cliën-
ten tóch zien genieten. Héérlijk vind ik dat! 
De activiteiten zijn sinds december weer 
gestopt door oplopende besmettingen. 
Ik mis de cliënten alweer verschrikkelijk. 
Anita Willen en Patrick Verdonschot, van 
afdeling Vrije Tijd, organiseerden de acti-
viteiten zo dat vrijwilligers afstand konden 
houden van cliënten. De vrijwilligers ver-
zorgden tijdens de discoavond de drankjes 
achter de bar. Vervolgens brachten Anita 
en Patrick de drankjes naar de tafels waar 
de cliënten op hun stoel zaten te swingen. 
Mede door alertheid van de medewerkers 
heb ik me niet onveilig gevoeld tijdens het 
vrijwilligerswerk.”

Vrijwilliger van harte welkom!
“Iedere vrijwilliger ervaart deze corona-
periode op zijn of haar eigen manier en 
maakt daarin eigen afwegingen over wat 
goed en veilig voelt voor hem of haar. Daar 
heeft Lunet zorg alle begrip voor. We kijken 
er in elk geval naar uit om alle vrijwilligers 
weer veilig van harte welkom te heten. En 
wil je je oriënteren op vrijwilligerswerk bij 
Lunet zorg? Ons aanbod is divers. Ik denk 
als vrijwilligersconsulent graag met je mee 
voor bij jou passende mogelijkheden. Je 
kunt me o.a. bereiken via vrijwilligerswerk@
lunetzorg.nl of 088-5515610. En goed om 
te weten: alle vrijwilligersvacatures in ge-
meente Eersel vind je ook op www.eer-
selvoorelkaar.nl. Je kunt je via de website 
en het steunpunt vrijwilligerswerk Eersel-
voorelkaar dus ook eenvoudig oriënteren 
en direct reageren op de vragen.”

Het verhaal van Stien en Mia

Een open haard of houtkachel zorgen 
voor de nodige gezelligheid. Echter 
wordt de lucht in uw woning minder ge-
zond door stoken. De rook bevat name-
lijk fi jnstof, waarin kankerverwekkende 
stoff en voorkomen. Als u op een ver-
keerde manier stookt, kunnen nóg meer 
schadelijke stoff en ontstaan. Rook hoort 
wit of kleurloos te zijn. Zwarte rook ont-
staat als het vuur niet goed brandt. 

Hierbij enkele belangrijke tips om overlast 
of gezondheidsklachten te voorkomen.
1.  Gebruik een houtkachel of open haard 

niet als hoofdverwarming.

  2.  Ventileer extra voor goede verbranding.
  3.  Zet de luchttoevoer in de kachel hele-

maal open.
  4.  Stook niet bij windstil of mistig weer, 

omdat de rook dan niet goed afgevoerd 
wordt.

  5.  Gebruik alleen droog en schoon hout, 
ook in allesbranders.

  6.  Leg de kleine houtjes bovenop en steek 
het vuur van bovenaf aan.

  7. Laat hakhout één tot twee jaar drogen.
  8.  Stook nooit nat, geverfd of geïmpreg-

neerd hout, restjes spaanplaat, triplex 
of hardboard. Bij het verbranden daar-
van komen kankerverwekkende stoff en 
vrij. Ook plastic, papier of textiel zijn 
niet geschikt.

  9.  Laat de schoorsteen elk jaar vegen en 
leeg de aslade op tijd.

10.  Meld u aan voor de stookalert via www.
rivm.nl/stookalert, krijgt u een melding 
als de weersomstandigheden zodanig 
zijn dat het niet verstandig is om de 
open haard of kachel aan te doen.

Tien tips voor verantwoord stoken

INFORMATIEF
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Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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

Meeltjes

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.

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

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.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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.

Lampet set, compleet, € 7,50. Tel. 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.

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

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.

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

Douchecabine, ± 87 cm, € 40,-.
Tel. 06-16939778.

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

Originele Round Up, pr.n.o.t.k. 
Tel. 06-16933391.

Philips voetenapparaat voor pijnlijke voeten, 
type HP 5225, met of zonder verwarming en 
luchtbelletjes, compl. met gebruiksaanwijzing, 
z.g.a.n. € 15,00. Tel. 013-5091449.

± 100 stuks grote kinderkoppen. Tel. 384522.

2 sidetables/bijzettafel, smeedijzer, glazen 
plaat, langwerpig (B 80 H 80 D 30) en vierkant 
(33x33 H 72). I.z.g.st. Sidetable, hoogglans, 
rood, B 1.40 D 39 H 65, i.z.g.st. App voor 
foto’s: 06-47038398.

Salontafel, hoogglans, wit, L 1.35  B 70  H 41, 
i.z.g.st. Eettafel, hoogglans, wit, L 1.90 B 90 
H 77, i.z.g.st. 4 zwart leren stoelen op wieltjes, 
i.z.g.st. App voor foto’s: 06-47038398.

Plastic grote speciekuipen, € 5,- per stuk.
Tel. 06-12451036.

Hanglamp, ovaal, mat glas, met 6 LED-
lampjes, in hoogte verstelbaar. L 1.37 B 16. Als 
nieuw. Kast, hoogglans, rood, met 4 deurtjes, 
B 1.20 D 40 H 1.45, i.z.g.st. TV-meubel, 
hoogglans, zwart, met 3 laatjes, B 1.50 D 40  
H 55, i.z.g.st. App voor foto’s: 06-47038398.

B&O 3 in 1: radio, CD/DVD en analoge tv. 
Pr.n.o.t.k. Tel. 06-12451036.

Div. puzzels van That’s life, 1000 stukjes,
€ 3,- p.st. Ruilen is mogelijk. Tel. 06-30614535

Villager zware allesbrander, € 350,-.
Tel. 06-29014825.

23 DVD kinderfilms, gebruikt, 1 koop, € 25,-.
Tel. 0497-386034. 

GEVONDEN: 2 fietssleutels bij bruggetje de 
Beerze, de Vliegert/Goorland. Wel sleutelnrs. 
vermelden ter verificatie. Tel. 06-30313914. 

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

GEZOCHT: Huurwoning voor alleenstaande 
moeder met dochter (11 jaar). Max. huurprijs: 
€ 750,-. Tel. 06-22445564.

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: 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.

GRATIS AF TE HALEN: Wit kinderbedje met 
toebehoren en witte kinderstoel. Tel. 382735.

GRATIS AF TE HALEN: Ronde eettafel, 
125 cm, uitschuifbaar tot evt. 325 cm, 
incl. 4 stoelen. I.g.st. Tel. 06-18206924.

GRATIS AF TE HALEN: ± 5 m2 geel/grijze 
genuanceerde Waaltjes. Tel. 06-21248932.

GRATIS AF TE HALEN: 1-jarige gesnoeide 
wilgentenen. Tel. 06-54656113.

GRATIS AF TE HALEN: Piano, zwarte 
hoogglans, i.g.st., moet wel gestemd worden.
Tel. 06-14958477.

GRATIS AF TE HALEN: 1-persoons boxspring 
bed. Tel. 06-14958477.

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: Boekje ‘Casteren zoals het 
vroeger was’, kwam rond 1977 uit in, 
toen nog, de gemeente Hoogeloon. 
Tel. 06-43717251.

GEVRAAGD: Modelauto’s 1:43 en vracht 1:50 
onbespeeld, modelspoorbanen Märklin - Roco 
- Fleischmann enz. Tel. 0497-388147.

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

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

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

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

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

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

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

GEVONDEN

GEVRAAGD

GEZOCHT

GRATIS

TE KOOP

VERLOREN

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

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

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

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

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

Drukwerk: Rodi Media

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

Colofon
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Geen weekblad?
Laat het ons weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

IN DE KEMPEN

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

AL MEER DAN 20 JAAR ONGEHOORD GOED BELUISTERD IN DE KEMPEN

Op maandag 1 maart start op Kempen FM de nieuwe programmering. Deze is 
behoorlijk geshuffeld en vrijwel de complete vormgeving wordt per 1 maart 
vernieuwd. 

Dat  betekent nieuwe gezongen en gesproken jingles, en ook een kleine verschuiving 
in het muziekformat omdat we tenslotte mee moeten bewegen met de doelgroep. 
De nieuwe programmering ziet er vanaf 1 maart als volgt uit:

Maandag - Zaterdag
07.00 – 09.00 Ron Fitters – De Ochtendshow
09.00 – 12.00 Werk in Uitvoering
12.00 – 14.00 Frank van Loon - Showtime
14.00 – 15.00 Jordi Verrijdt – De Middagshow met Jordi
15.00 – 17.00 Eddy van de Woude – De Hittrein
17.00 – 19.00 Arie van der Pol – Aan Tafel
19.00 – 20.00 Ties van der Stas – Beleef de dag (ma t/m do)
20.00 – 23.00 Mix it Yourself
23.00 – 24.00 KFM Easy

Vrijdag: 
19.00 – 22.00 Sven Trommelen – Thank
  God it’s Friday
22.00 – 24.00 80’s & 90’s Flashback

Zaterdag:
19.00 – 22.00 Rens Staps – Dit is Rens
22.00 – 24.00 Classic Disco Party 

Zondag: 
07.00 – 10.00 KFM Easy 
  “Sundaymorning”
10.00 – 12.00 Kerkdienst 
12.00 – 14.00 Hans van der Meijs -
  Popwijzer
14.00 – 17.00 ZondagmiddagSport 
17.00 – 22.00 Nonstop Muziek 
22.00 – 24.00 KFM Easy

Nieuwe programmering 
en vormgeving

Je hoort ons overal in de Kempen 97.2 FM - 105.7 FM -   Kabel 94.4 FM

CHECK WWW.KEMPENFM.NL EN FACEBOOK

Kom in actie!
kwfthuismarathon.nl

REGIO - GGD Brabant-Zuidoost voert 
de landelijke vaccinatiestrategie van het 
ministerie van Volksgezondheid Welzijn 
en Sport (VWS) uit. Het ministerie van 
VWS bepaalt wie wanneer aan de beurt 
is, en wie welk vaccin krijgt. Het RIVM 
nodigt vervolgens de mensen uit die aan 
de beurt zijn. De GGD’en organiseren de 
locaties en het personeel om vaccina-
ties te zetten. 

GGD Brabant-Zuidoost zet in de regio 
meerdere vaccinatielocaties op. Op een 
aantal locaties, in Helmond, Eindhoven en 
Best, wordt al gevaccineerd. Daarnaast 
worden nieuwe locaties opgebouwd maar 
nog niet in gebruik genomen, bijvoorbeeld 
in Valkenswaard en Bladel. Dit komt omdat 
er onvoldoende vaccins beschikbaar zijn. 
GGD Brabant-Zuidoost bouwt de komen-
de tijd wel door, want we willen klaarstaan 
en direct kunnen starten zodra er wél meer 
vaccins beschikbaar zijn.

De juiste doelgroep naar de juiste loca-
tie, voor het juiste vaccin
Inwoners met een uitnodiging van het RIVM 
maken een afspraak via het landelijk call-
center van de GGD. Dit nummer staat ver-
meld in de uitnodigingsbrief. De afspraak 
is dat het landelijk callcenter probeert de 
afspraak zo dicht mogelijk bij de woonlo-
catie in te plannen. Hierbij wordt ook ge-
keken naar welk vaccin er op welke locatie 
aanwezig is. Het is belangrijk dat het juiste 

vaccin bij de juiste doelgroep terecht komt. 
Hierdoor kan het voorkomen dat mensen 
niet bij de dichtstbijzijnde vaccinatieloca-
tie, maar bij een andere locatie binnen de 
regio gevaccineerd worden.

In Helmond en Eindhoven wordt bijvoor-
beeld momenteel alleen het BioNTech/Pfi -
zer vaccin gegeven en in Best alleen het 
AstraZenaca vaccin. Dit kan in de loop van 
de tijd ook weer veranderen, vandaar dat 
het landelijk callcenter er voor zorgt dat de 
juiste mensen naar de juiste locatie, voor 
het juiste vaccin gaan.

Soms vaccinatie buiten de regio
Soms is het plannen van een afspraak niet 
altijd op korte termijn mogelijk binnen de 
eigen regio, omdat de beschikbare vaccins 
gereserveerd zijn. Als mensen (mét uitno-
diging) toch snel geprikt willen worden, 
dan kunnen ze worden ingepland bij een 
vaccinatielocatie verder van huis en/of in 
een andere regio. 

De vaccinatiecapaciteit wordt wekelijks 
groter 
Momenteel worden door het landelijk call-
center per week zo’n 200.000 afspraken 
ingepland. In de regel gaat dit goed, maar 
helaas niet altijd. Er is voortdurend nauw 
contact tussen het landelijk callcenter en 
de GGD’en om er voor te zorgen dat het 
maken van afspraken soepel gaat verlo-
pen.  

Vragen of meer informatie?
Algemene vragen over de coronavaccina-
tie, kijk dan op: 

www.coronavaccinatie.nl 
of bel 0800-1351

Vaccineren in de regio

REUSEL - De gemeente beheert bomen, 
beplanting, gras, bossen en natuurge-
bieden. Wat gaat daarin goed? Wat kan 
beter? Welke projecten gaan we oppak-
ken? Dit jaar maken we een nieuw ‘Be-
leidsplan openbaar groen’. 

Daarbij houden we biodiversiteit, klimaat-
adaptatie, participatie, bomen, bos- en 
natuurgebieden en onderhoudskwaliteit 
opnieuw tegen het licht. 

Een goed beleidsplan maken we niet 
alleen! 
Daarom vragen we u om mee te denken. 
Leden van ons Inwonerspanel ontvangen 
een uitnodiging om deel te nemen aan de 

enquête. Wij zijn benieuwd naar uw ideeën! 
Bent u geen lid, maar wilt u wel meeden-
ken? Dat kan nog tot 3 maart via 

www.reuseldemierden.nl/inwonerspanel

Denk mee over het openbaar groen!
Inwonerspanel tot en met woensdag 3 maart

EERSEL - Ieder 
jaar organiseert 
de gemeente op 
‘derde kerstdag’ 
een houtkoopdag. 
We veilen dan 
brandhout uit de 

bossen voor het goede doel. 

Afgelopen december wilden we de veiling 
online doen. Maar door de lockdown heb-
ben we de veiling uiteindelijk toch uitge-
steld omdat we besmettingen bij het opha-
len van het hout wilden voorkomen. Omdat 
de situatie rondom het coronavirus ernstig 
blijft, komt van uitstel nu helaas afstel. We 
moeten deze houtkoopdag dus defi nitief 
annuleren.

Toch opbrengst voor goede doelen
Dat betekent echter niet dat Stichting 
Steun India Knegsel en MOV groep Ves-
sem – de goede doelen van dit jaar – nu 
met lege handen staan. We hebben name-
lijk een koper gevonden die al het hout in 
één keer wilde hebben. 

Daarmee is er voor deze goede doelen als-
nog € 1.500,- opgehaald: een bedrag waar 
zij hele mooie dingen mee kunnen doen!

Geen jaarlijkse houtkoopdag

  WIST
     JE 
DAT...?

... Engels niet de meest 

gesproken taal op de 

wereld is? Met rond de 

950 miljoen native 

speakers en nog eens 

200 miljoen mensen die 

de taal beheersen is 

Mandarijn de meest ge-

sproken taal ter wereld.
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Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Petrusklepel
U weet dat ik iets heb met Sint Jozef. Ik vind 
hem geweldig. Al meermalen heb ik mee-
gemaakt dat gebeden op zijn voorspraak 
verhoord zijn. Het probleem met St. Jozef 
is dat hij zo bescheiden is. De meeste aan-
dacht gaat uit naar Jezus en Maria. Daarom 
vergeten we Jozef gemakkelijk, die goede 
vader en harde werker. Maar ondertussen 
zit St. Jozef niet stil. In het verborgene helpt 
hij veel mensen die hem weten te vinden. 
Paus Franciscus heeft 2021 uitgeroepen tot 
Jaar van St. Jozef. Daarom willen we hem 
op 19 maart, zijn feestdag, in het zonnetje 
zetten. Mensen die een beeldje van hem 
hebben, mogen dat meebrengen naar de 
kerk van Bladel. We zetten ze naast elkaar 
op tafels. Natuurlijk zijn we benieuwd naar 
de verhalen erachter. Mensen die geen 
beeldje hebben maar wel een mooi verhaal 
dat betrekking heeft op St. Jozef, zijn ook 
welkom. En natuurlijk de mensen die er 
gewoon bij willen zijn. We sluiten de avond 
af met een gebedsmoment ter ere van 
St. Jozef, op veilige afstand, waarbij alle 
beeldjes nog eens gezegend worden. Ik 
heb zelf ook een bijzonder Jozefbeeld met 
een mooi verhaal erachter. Wilt u het horen? 
Kom dan 19 maart, om 19.00 uur, naar de 
kerk. Heilige Jozef, bid voor ons.

Pastoor Schilder

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

Maandag 1 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 2 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Woensdag 3 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk  
                 Eucharistieviering en Aanbidding
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 4 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vrijdag 5 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Zaterdag 6 maart
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

3e Zondag van Veertigdagentijd
Zondag 7 maart
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 6 en 7 maart)
Bladel zondag:
- Nol en Miet Maandonks
- Els en Jan Dirks
Casteren:
- Nel Daemen-Peters
- Overleden fam. Castelijns-de Kinderen (f)
Hapert:
- Petronella van den Endert 
  en Laurentius Bierens (f)
- Dries Lemmens en 
  Petronella Lemmens-Schilders (f)
- Overleden familie 
  Van de Put-van der Heijden (f)
- Familie Plasmans-van der Aa
- Betsy Maandonks-van Hooff 
- Lau Castelijns
Hoogeloon:
- Jan Schoenmakers
- Mieke Schriever
- Cees van Selst
- Piet Beerens
Netersel:
- Sjef Hooyen, Jos, Corrie en Martien

Overleden
Hapert: Lau Castelijns, 79 jaar

Mededelingen:
-  Na wat systeemproblemen is de nieuwe 

website van de parochie nu toegankelijk.
-  In de vastentijd is er op woensdagen, tot 

10.00 uur, in Casteren, na de gebeds-
dienst of de Mis, een moment van Aan-
bidding.

-  Op de 2e, 4e en 6e zondag van de vas-
tentijd zal er gecollecteerd worden voor 
ons Vastenproject. 

-  Op vrijdagmiddagen, om 15.30 uur, kun-
nen kinderen zingen in het zaaltje in Bla-
del, o.l.v. Jacques Lemmens, ter voorbe-
reiding op Palmzondag.

-  Maandag 8 maart beginnen we in de pa-
rochie een noveen tot St. Jozef voor het 
goede verloop van de verkiezingen.

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

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

Maandag 1 maart
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 2 maart
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Betsie Schellekens-Rijken
- Jeanne Damen-van Gorp

Woensdag 3 maart
18.30 uur: Rozenkransgebed 
19.00 uur: Eucharistieviering
- Will Basemans

Donderdag 4 maart
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding - Rozenkransgebed
Instelling van het Allerheiligste

19.00 uur: Eucharistieviering
- Piet Pluijms

Vrijdag 5 maart  
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

3e Zondag van de Vasten
Zaterdag 6 maart
17.30 uur: Eucharistieviering
- Peer Kerkhofs en 
  Dora Kerkhofs-van Gompel

Zondag 7 maart
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Jan Vrijsen en Miet Vrijsen-van Gestel 
  (vw. jaargetijde Miet)
- Toon van Gisbergen
- Kee Vrijsen-de Kinderen 
  en Harrie Vrijsen
- Ad van Gompel
- Petronella Lavrijsen
- Piet Lavrijsen

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 wordt via Radio 
KempenFM (97.2 MHz of digitaal) een dienst uitgezonden 
afkomstig uit het Witte Kerkje, de Immanuëlkerk in 
Veldhoven of een andere locatie. Voor de juiste 
programmering: www.pkn-bladel.nl

Vanuit de Immanuëlkerk en diverse kerken in de 
omgeving worden ook video-diensten uitgezonden. 
Zie: www.pkn-bladel.nl
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Dorpstraat 25A - 5575 AE Luyksgestel 
www.uitvaartbegeleiding-kempenland.nl 

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

INFORMATIEF

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

1 MAART

T/M

VRIJDAG 

5 MAART

Onze oprechte dank

Lieve mensen, 

Wij zijn erg onder de indruk en geraakt door het hartverwarmende 
medeleven tijdens de ziekte en na het overlijden van mijn man, 
ons pap en mijn opa

Frans Dirks  
     

Vele telefoontjes, berichten, bloemen, ondersteuning van familie, 
vrienden, buren en de gemeente Bladel mochten wij ontvangen.
Hartelijk dank voor jullie warmte, steun en medeleven, 
het heeft ons bijzonder gesterkt en getroost!

Dokter Sanders, ZuidZorg/dag- en nachtzorg, VPTZ, heel hartelijk dank 
voor wat jullie voor ons in deze moeilijke tijd hebben betekend.
Wat heeft jullie ondersteuning ons goed gedaan!

Gerry Dirks-Hendrikx, kinderen en kleinkind

Reusel, februari 2021

Het belang van voortgezet onderwijs
Gebrek aan scholing is een belangrijke 
oorzaak van werkloosheid en armoede. 
Jongeren lopen daarbij drie keer zoveel 
risico op werkloosheid als volwassenen. 
Overigens biedt een baan niet automatisch 
een uitweg uit de armoede. Wereldwijd le-
ven 783 miljoen mannen en vrouwen mét 

een baan toch in armoede. Ze doen veelal 
ongeschoold, slecht betaald werk, vaak in 
onveilige en mensonwaardige arbeidsom-
standigheden. 

Een beroepsopleiding kan daar verande-
ring in brengen en de kans op een goede 
baan vergroten. Wie een redelijk inkomen 
verdient hoeft zich geen zorgen te maken 
over de eerstvolgende maaltijd of een dak 
boven het hoofd. Dat biedt ruimte om na 
te denken over de toekomst en actief deel 
te nemen aan de samenleving. Eerlijk werk 
maakt mensen dus economisch en maat-
schappelijk sterker. Daarom streeft Vas-
tenactie naar een wereld waarin iedereen 
toegang heeft tot eerlijk betaald werk in 
acceptabele omstandigheden. 

Het belang van voortgezet onderwijs is 
groot. Een extra jaar scholing levert tot tien 
procent meer inkomen op. Ook vermindert 
voortgezet onderwijs voor meisjes de kans 
op kindhuwelijken. En we zien dat mensen 
die voortgezet onderwijs hebben gevolgd 
vaker een leidende rol op zich nemen in de 
gemeenschap, bijvoorbeeld bij het oplos-
sen van confl icten.

U kunt doneren via IBAN NL21 INGB 0000 
005850 Vastenactie, Den Haag

Vastenactie 2021
Thema: werken aan je toekomst
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Hoofdstraat 5a • Hoogeloon • Tel. 0497-684002 •  www.franksol.nl

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

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

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!


