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Na de studie Rechten was Davy een aantal jaren werkzaam als jurist in het bedrijfsleven en werd hij docent aan de Juridische Hogeschool. Als reservist maakte hij de overstap naar 1 CMI 
commando. “Er is binnen Defensie behoefte aan mensen met een specifieke vaardigheid die kennis over wil dragen. Zodoende kon ik een bedrage leveren als jurist. In 2017 ben ik nog 
even fulltime terug naar Defensie om bij de Juridische Dienst mijn vaardigheden in te zetten. Ik heb op diverse afdelingen gewerkt, onder andere als Hoofd S1 bij de 13e Herstelcompagnie.”
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Davy Jansen, wethouder in Bladel, 
reageerde op een oproep van deze krant 
om te vertellen over de invulling van de 
vrije tijd. Hij is reservist bij Defensie, ma-
joor is zijn functie bij de Militair Juridische 
Dienst. Kletsmajoor ook als hij eenmaal 

begint te vertellen over zijn liefhebberij. 
Lees snel verder om erachter te komen 
waarom werken bij Defensie hem zoveel 
voldoening geeft.

Jongste cadet
In 2005 behaalde Davy Jansen zijn Havo-
diploma en voor hem stond al langere tijd vast 
dat hij bij Defensie wilde. “Het was altijd een 
droom van me om militair te worden”, legt hij 
uit. “Ik had een beeld van avontuur, het bos in, 
afzien en kameraadschap. En dus schreef ik 
me in voor de militaire academie. Ik moest nog 
wel even flink werken aan wiskunde. Dat had 
niet bepaald mijn belangstelling op de Havo, 
maar ik bleek het wel nodig te hebben om aan-
gesteld te kunnen worden. Ik was de jongste 
cadet op de off iciersopleiding maar dat maakte 
niemand iets uit. Gedurende de opleiding 
kwam ik er toch wel achter dat ik niets ‘achter 
de hand’ had. Geen beroepsopleiding om op 
terug te vallen. Ik was nog altijd de jongste en 
voorzag dat ik ook degene zou worden met het 
minste toekomstperspectief. Ik stroomde uit en 
ging studeren. Ik bleef wel als reservist verbon-

den aan Defensie want ‘groene dingen doen’ 
zat inmiddels wel in mijn bloed.”

Carrière 
Na de studie Rechten was Davy een aantal 
jaren werkzaam als jurist in het bedrijfsleven 
en werd hij docent aan de Juridische Hoge-
school. Als reservist maakte hij de overstap 
naar 1 CMI commando. “Er is binnen Defen-
sie behoefte aan mensen met een specifieke 
vaardigheid die kennis over wil dragen. Zo-
doende kon ik een bedrage leveren als jurist. 
In 2017 ben ik nog even fulltime terug naar 
Defensie om bij de Juridische Dienst mijn 
vaardigheden in te zetten. Ik heb op diverse 
afdelingen gewerkt, onder andere als Hoofd 
S1 bij de 13e Herstelcompagnie. Niet dat ik 
me actief bezighield met het herstellen van 
militaire voertuigen, die kennis ontbreekt me, 
maar ik had een staff unctie en als zodanig 
kreeg ik een stukje personeelszaken en de 
zorg voor veteranen op me. Vooral dat laatste 
vond ik machtig interessant. 

‘Groene 
dingen 
doen’ in je 
vrije tijd
Davy Jansen is naast 
wethouder in Bladel, 
reservist bij Defensie

lees verder op pagina 3
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5531 AC  BLADEL   
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Zoekt u een 
TOTAAL-

installateur?

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

warmtepompen
airco
ventilatie
zonne-energie
elektrotechniek
koeltechniek

Wilhelminalaan 11  •  REUSEL
Telefoon 0497-641631

www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 50 occasions op 
    voorraad van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist

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

SPECIALIST IN 
KUNSTGEBITTEN

Europalaan 79 | 5531BG Bladel 
Telefoon 0497 36 73 69

infoinfo@@tppvansteenbergen.nltppvansteenbergen.nl
www.tppvansteenbergen.nlwww.tppvansteenbergen.nl

Ook tijdens 
de werken aan de 
Europalaan blijven 
wij steeds voor u

bereikbaar!

wij   verzorgen
uw  badkamer
van   a   tot   z

Kerkstraat 12 hapert - 0497 846 819

Sanitairdekempen.nl

De mens achter de partij

De gemeentelijke verkiezingen komen 
eraan en je wordt de komende tijd 
waarschijnlijk vaak gewezen op partij-
programma’s en verkiezingsbeloften. 
Maar wie zijn de mensen eigenlijk die 
zich inzetten voor de lokale partijen? Wat 
maken ze mee, waar zijn ze geweest, hoe 
beleven ze hun hobby of waarom is dat 
ene aspect van hun leven zo bepalend 
geweest? De komende weken komen 
alle partijen (die ingegaan zijn op onze 
uitnodiging) aan het woord.
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Bekijk ons nieuwe folder op 
www.tuincentrumgroenen.nl/folder

Hulselseweg 11        Tijdelijke openingstijden:
5531PE Bladel        Maandag:  12:00 - 17:00 uur
Tel: 0497 360215       Di. t/m Za.:  09:00 - 17:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl   Zon- & feestdagen gesloten
www.tuincentrumgroenen.nl

acties geldig van
21-01 t/m 28-01-2022

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 8,00

Welkom Nieuwe Huisgenoten

LOKAAL

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359
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Voetbalclinics voor gemotiveerde meiden 
in de leeftijd van 11 tot 15 jaar

 

  
  
  
  
  
  

 
 
 

 
 
 
 

                        

Ben jij die gemotiveerde voetbalster 
die zichzelf wil verbeteren? 

Meld je dan aan via
roy@pda-voetbal.com

 Data: 16, 23, 30 januari en 6 februari
 Tijd: 10:00 tot 11:00 uur
 Locatie: Sportpark Den Hoek Reusel
 Kosten: €10,00 te voldoen bij 1e clinic

HAPERT - Op za-
terdag 29 januari 
komen wij in Hapert 
weer bij u langs 
voor de jaarlijkse lo-
terij. De opbrengst 
van deze loterij is 
als vanouds be-
stemd voor inwo-
ners van Hapert die 
langdurig ziek zijn. 
Zij worden name-
lijk door ons tijdens 

het carnavalsweekend bedacht met een 
presentje in de vorm van een fruitschaal. 

Wij hopen dat u ook dit jaar weer bereid bent 
om een aantal loten voor dit doel te kopen. 
Evenals andere jaren zijn er weer diverse 
prijzen te winnen, waaronder de hoofdprijs 
van € 225,-. Verder zijn er prijzen van € 125,-, 
€ 50,-, € 25,- (2x) en € 15,- (4x). 

De prijs van een lot bedraagt € 0,50. De trek-
king van de prijzen is op 5 februari. De uitslag 
van de trekking zal in de PC55 en natuurlijk 
op de site van de Pintewippers (www.pinte-
wippers.nl) bekend worden gemaakt. 

Veilig!
Om de verkoop van de loten, zowel voor u als 
ook voor onze vrijwilligers, zo veilig mogelijk 

te laten ver-
lopen is het 
mogelijk om 
aan de deur 
te betalen met 
de QR-code. 
Dat is, zeker 
nu, veiliger en 
minder om-
slachtig dan 
contant afre-
kenen en is tevens een oplossing voor het 
ontbreken van contant geld. Daarnaast zul-
len wij bij u aan de voordeur natuurlijk de 1,5 
meter afstand zoveel mogelijk in acht nemen.

Overigens willen wij u nu al verzoeken: kent 
u iemand die langdurig ziek is of in het zie-
kenhuis ligt en die door een bezoekje van de 
Prins of een afvaardiging van de Pintewip-
pers een beetje opgepept kan worden, laat 
het ons dan even weten. U moet er wel van 
overtuigd zijn dat de te bezoeken persoon het 
op prijs stelt. 

U kunt zijn of haar naam en adres via een 
WhatsApp-berichtje doorgeven aan Henri 
Jansen (tel. 06-25201207), dan wel een mail-
tje te sturen naar secretariaat@pintewippers.
nl. Bij voorbaat dank voor uw bijdrage.

Bestuur cv de Pintewippers

Jaarlijkse loterij 
cv de Pintewippers
Opbrengst voor een fruitschaal voor de zieken 
tijdens het carnavalsweekend

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

w -

       Kijk voor meer inhoudelijke informatie op www.piusx-college.nl

Het Pius X-College is een brede
scholengemeenschap voor atheneum,
gymnasium, tweetalig vwo, havo, 
vmbo en praktijkonderwijs. 

Wij zoeken per direct

●  Als vrijwilliger Extra Tijd Toets Lokaal surveilleer je 
en voer je ondersteunende werkzaamheden uit.
Je bent inzetbaar op dinsdag, donderdag en/of 
vrijdag, woensdag is een pré, van 10.30 tot 16.15 u.

●  Als vrijwilliger Bibliotheek op School vmbo/PrO 
verricht je ondersteunende werkzaamheden bij de 
inname en uitgifte van boeken.
Je bent inzetbaar op donderdag (tijd in overleg). 

  Ben je beschikbaar op één of meerdere van de 
genoemde dagen, dan ontvangen wij graag jouw 
sollicitatiebrief met CV. Stuur deze vóór 7 februari 
2022 aan Maartje Dolkemade, hoofd P&O, per e-mail 
m.dolkemade@piusx-college.nl.

  Als vrijwilliger Extra Tijd Toets Lokaal surveilleer je 

Vrijwilligers

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

Extra geld
verdienen?

✔ Vanaf 
13 jaar

✔Bij jou in 
de buurt

✔Eigen 
tempo Word bezorger 

bij Spotta!

Spotta is dé shoppinghulp die consumenten helpt bij het makkelijk verkrijgen van voordeel en inspiratie. Dit doen 
we met ons folderpakket, Folderkiezer, Spotta.nl en weekbladen. Altijd bij de hand en up-to-date. Voor ons landelijke 
bezorgnetwerk met meer dan 23.000 bezorgers zijn we altijd op zoek naar superhelden die ons daarbij helpen.
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Het contact met mensen die op missie zijn 
geweest, die dingen hebben meegemaakt die 
eigenlijk niemand mee zou moeten maken. 
Voor hen zorgen zodat ze de juiste hulp krij-
gen als dat nodig is. Het komt dáár vandaan 
dat ik zo enthousiast ben over de oprichting 
van Stichting Veteranen de Kempen. Zelf ben 
ik nooit uitgezonden geweest maar ik weet er 
wel veel van, door het contact met veteranen 
dat ik in diverse functies heb gehad.”

Functie
In 2018 waren er in Bladel verkiezingen, juist 
op het moment dat er voor Davy een interes-
sante missie op de agenda stond. “Drie dagen 
na de verkiezingen zou ik kunnen vertrekken 
naar Afghanistan, maar omdat ik lijsttrekker 
was, vond ik dat ik dat niet kon maken. Ik kon 
niet aan de inwoners van Bladel vragen op 
mij – of ons – te stemmen en er dan meteen 
vandoor te gaan. Zeker niet omdat ik me aan-
geboden had als wethouder. We kwamen in 
de coalitie en dus was ik blij dat ik de keuze 
had gemaakt.” De functie van wethouder 
bleek niet te combineren met een fulltime 
dienstverband bij Defensie en dus ging Davy 
terug naar een andere functie als reser-
vist. “Dan kan ik mijn tijd beter indelen, me 
helemaal inzetten voor de gemeente, want 
dat is mijn eerste prioriteit. Daarnaast kan ik 
van betekenis zijn voor Defensie.” 

Linking pin
Davy is nu regionaal militair operationeel 
adviseur (RMOA, een hele mond vol). “Vroeger 

heette de functie off icier Veiligheidsregio en 
dat is misschien iets begrijpelijker voor een 
leek. Simpel uitgelegd: ik ben de linking pin 
tussen Defensie en de Veiligheidsregio Bra-
bant Zuidoost. Stel dat er een grote brand is 
en er zijn militaire blusvoertuigen of helikop-
ters nodig, dan loopt zo’n verzoek via ons. 
Ook bijvoorbeeld een verzoek om noodop-
vang voor asielzoekers of hulp bij de COVID-
vaccinaties zou via ons kunnen lopen. Mijn 
eerste focus ligt altijd bij Bladel maar daar 
waar ik verbinding kan leggen, zal ik het niet 
laten. Wij hebben een ontzettend sterk team 
met vijf collega’s, waarbij we voor elkaar klaar 
staan en elkaar ondersteunen en vervangen. 
Zo hebben we bijvoorbeeld bij de brand bij 
Van der Heijden vorig jaar aan één woord 
genoeg. Dan is Davy de wethouder in Bladel 
nodig en pakken mijn collega’s het over. Die 
wisselwerking werkt natuurlijk naar twee 
kanten.”

Druk bestaan
Het is een druk bestaan maar Davy zou het 
niet anders willen. “Ik geniet ervan als ik mid-
denin de nacht ‘mijn’ militairen instructie sta 
te geven over een komende inzet, daarna de 
actie mee opstart en dan als wethouder om 
negen uur gewassen en geschoren aanschuif 
bij een collegevergadering. Dat dynamische 
om soms iets anders te doen dan normaal, 
betekent veel voor mij. Maar het mes moet 
wel aan twee kanten snijden. Zo breng ik 
weer informatie en vaardigheden mee terug 
richting de gemeente Bladel. Actuele ontwik-
kelingen in onze regio, een breed netwerk zijn 
ook dingen die je meeneemt.”

Basis op orde
Doordat Davy nu reservist is en niet meer 
dagelijks op de legerbasis te vinden is, is zijn 
conditie iets afgenomen. “Ik trainde vroeger 
iets vaker mee met de militairen, dat klopt”, 
lacht hij. “Je basisvaardigheden moet je 
onderhouden en dus ga ik minimaal één 
keer per jaar mee met de eenheid voor de 
Militaire Basisvaardigheden (MBV). Ik hou 
wel van een beetje uitdaging en het mag 
lekker fanatiek van mij. In ruil voor het aan-
sluiten bij de beroepseenheid, verzorg ik daar 
weer de lessen in militair recht. Op die manier 
ervaar ik dat het bij Defensie ‘halen en 
brengen’ is. Ik haal er voor mij uit wat ik nodig 
heb en geef terug wat anderen kan helpen: 
dat is wat mij betreft de basis waarom ik dit 
werk zo fijn vind.”

Twee passies
De verkiezingen komen er in maart aan, voor 
Davy breekt een spannende tijd aan. “Ik kijk 
ernaar uit en tegelijk ook niet”, mijmert hij al-
vast. “Ik ben benieuwd hoe we het ervan af 
gaan brengen maar tegelijkertijd kan ik de 
spanning ervan goed missen. Daar hou ik niet 
van. Mochten we de komende periode niet 
in de coalitie komen en ik geen wethouder 
meer zijn, dan gaat het de gemeenschap wei-
nig wachtgeld kosten. Ik denk namelijk dat ik 
meteen weer een ‘functie elders’ zal vinden. 
Dan ga ik wellicht weer fulltime aan de gang 
bij Defensie. Mooi toch als je twee passies in 
je leven hebt?”

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

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

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

particulier opdrachtgeverschap (CPO), of u 
bouwt uw toekomstige huis zelf, de W van 
Wonen kijkt naar de juiste voorwaarden die 
bij u passen zodat u in de toekomst zorge-
loos kunt wonen.
 
Indien u een Duurzaamheidsprofiel wenst 
te ontvangen, dan vragen wij u per mail uw 
postcode + huisnummer naar 
henk@dewvanwonen.nl te versturen. 
(dit is gratis en vrijblijvend).
 
Indien u bij ons een hypotheek afsluit dan 
ontvangt u ook een energierapport en/of 
bouwkundig rapport.
www.dewvanwonen.nl • Henk Hermans:  
tel. 06-11216678  of 085-0036633
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Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284
Oude Provincialeweg 58

T/M ZA. 29 JANUARI

SHAPE  
KOOLHYDRAAT ARM VITAMINE BROOD

Meergranen brood, met verlaagd koolhydraat gehalte. 
Bevat 50% minder koolhydraten dan in standaard 

meergranen brood en ruim tweemaal zoveel vezels. 
Met veel zaden en pitten zoals sesamzaad, lijnzaad, 

soja en zonnebloempitten (bevatten meer eiwitten dan 
koolhydraten). Voedzaam brood voor de slanke lijn.

Van € 3,75   

Nu voor € 3,20
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

vervolg van pagina 1

LOKAAL

Markt 31
5521 AK, Eersel
T.  0497 512788
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SALE
OVERHEMDEN / TRUIEN

2 HALEN
1 BETALEN

COLBERTS/KOSTUUMS

HALVE PRIJS
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Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

EERSEL - Leerlingen uit groep 8 en hun ou-
ders oriënteren zich doorgaans in de win-
termaanden op het voortgezet onderwijs. 
Informatieavonden, open dagen, pre-col-
leges, talentendagen; het zijn allemaal ac-
tiviteiten die worden georganiseerd door 
middelbare scholen om ervoor te zorgen 
dat de toekomstige brugklasser een wel-
overwogen keuze kan maken. 

Helaas kunnen veel van deze activiteiten nu 
niet fysiek plaatsvinden. Ook voor het Ry-
thovius College in Eersel is het een enorme 
uitdaging om de groep 8-ers en hun ouders 
toch een juiste indruk van de school te geven. 

Informatiefilm ouders groep 8
Rector Robert Tops: “Onze informatieavonden 
voor ouders van groep 8 afgelopen novem-
ber konden gelukkig nog fysiek plaatsvinden 
en waren druk bezocht. Voor de ouders die 
vanwege quarantaine of anderszins afwezig 
waren hebben we een digitale informatiefilm 
gemaakt. Deze staat op onze website.” 

Open Dag film
De middelbare scholen in de Kempen stem-
men hun Open Dag altijd goed op elkaar af 
zodat de toekomstige brugklassers alle scho-
len kunnen bezoeken. Veel scholen hebben 
gekozen voor een digitale Open Dag. Rector 
Robert Tops: “Onze Open Dag zou zondag 
23 januari plaatsvinden. Helaas is een fysie-
ke ontmoeting niet mogelijk, dus zijn we op 
zoek gegaan naar een goed alternatief. En 
opeens was er een telefoontje van een leer-

ling uit groep 8. Hij had vanwege quarantaine 
niet kunnen deelnemen aan onze Talenten-
dag en hoorde dat de Open Dag niet door-
ging. Toch wilde hij een goede schoolkeuze 
maken. Toen heb ik Demian uitgenodigd om 
een dag mee te lopen met een brugklas en 
hem de vraag gesteld of we dat mochten fil-
men. Hij was meteen enthousiast. Het is echt 
een superleuke shortmovie geworden die we 
zondag 23 januari lanceren op onze website 
als alternatief voor de fysieke Open Dag.”  
Conrector onderwijs Toine Hogendorp vult 
aan: “En misschien ook goed om te vertellen 
is dat onze 6vwo-leerling Melvin Dirks deze 
shortmovie heeft opgenomen, geregisseerd 
en geëdit. Daar zijn we echt trots op.”

Live chats en rondleidingen
Robert Tops: ”Het kan zijn dat de groep 
8-leerlingen na het zien van de shortmovie 
nog vragen hebben of de sfeer toch even wil-
len proeven. Voor die leerlingen organiseren 
we live chats en rondleidingen. Op 24 en 25 
januari zijn de live chats. Dat betekent dat 
groep 8-leerlingen via een livestream vragen 
kunnen stellen aan onze brugklasleerlingen. 
Dat hebben we vorig jaar ook georganiseerd 
en was een succes. 

Medio februari organiseren we korte rond-
leidingen voor kleine groepen groep 8-leer-
lingen. Hopelijk fysiek, maar als dat niet 
lukt hebben we een digitaal alternatief klaar 
staan. Op deze wijze willen we de groep 
8-leerlingen en hun ouders toch een goed 
beeld geven van onze mooie, veilige, kleine 
school met grote mogelijkheden. “ 

Het inschrijven voor de live chats en de rond-
leidingen en alle digitale producten zijn te 
bekijken via 

www.rythovius.nl

Rythovius presenteert Open Dag film

Eén keer in de 
vier jaar zijn er 
gemeenteraads-
verkiezingen. De 
eerstvolgende 
zijn op woensdag 
16 maart 2022. 

De voorbereidingen zijn al in volle gang. Op 
www.eersel.nl/verkiezingen vind je al de no-
dige informatie over bijvoorbeeld: de stemlo-
caties, stempas en iemand machtigen. Er is 
ook al een verkiezingskalender beschikbaar 

via: www.kiesraad.nl/actueel/activiteiten

Coronamaatregelen
Naast stemmen op 16 maart kan er net zoals 
bij de Tweede Kamerverkiezingen weer ver-
vroegd gestemd worden op maandag 14 en 
dinsdag 15 maart. Anders dan bij de Tweede 
Kamerverkiezingen 2021 is vervroegd stem-
men bij deze verkiezing niet alleen bedoeld 
voor kiezers die vanwege het coronavirus tot 
de risicogroep behoren. Ook andere kiezers 
zijn welkom in het stemlokaal op maandag, 
dinsdag én woensdag.

Gemeenteraadsverkiezingen 2022

Gezocht: Chauffeurs
Zorgboerderij Hapert is op zoek naar chauffeurs 

die deelnemers tijdens ochtenden en/of middagen kunnen 
vervoeren van zorgboerderij naar huis en andersom. 

Onkosten worden vergoed.

Bij interesse graag contact opnemen met info@zorgboerderijhapert.nl

Ganzestraat 27  •  Hapert  •  www.zorgboerderijhapert.nl
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CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

OM DE HOEK

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

TREK?
ZO

BESTELD
BESTEL ONLINE

BEZOEK ONZE BESTELSITE OP FOODTOWN.NL/BAMBOOINN
OF SCAN DE QR CODE

Bij de eerste online order
Voucher: TREK10

KORTING
10% Bij de eerste online order

Voucher: TREK10
Niet geldig in combinatie

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

ordering website
powered by Polygon b.v.

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

                                 WEEKAKTIE 
                            SUSHI BOX

                                                California Rolls - Salmon Rolls        
                                                 Chicken Rolls - Tempura Ebi Rolls

                          
                                   32 stuks € 35,20
                                  nu voor slechts

          € 30,-

Nasi of bami met ei en vlees met:

Babi Pangang + 4 mini loempia’s
+ Foe Yong Hai + 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!
€ 16,50

OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 0497 - 38 14 33

Maandag      13:00 - 17:00 
Di t/m vrij     09:00 - 17:00 
Zaterdag      09:00 - 16:00

SALE
40%
50%
KORTING

We zijn weer open!

KORTING

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

 T : 06 2540 6262
 E : info@pedicurehuysbladel.nl
 W : www.pedicurehuysbladel.nl

De 
professionele 

pedicure

www.pc55.nl 

goed om 
te weten

REUSEL - Het nieuwe jaar 
is alweer een paar weken 
oud en door het versoepe-
len van de coronaregels 
kan AVR’69 haar activitei-
ten weer stilaan gaan her-
vatten.

Zo kon de jeugd na de kerstvakantie alweer 
starten met de trainingen. Afgelopen week 
konden ook de oudere leden de trainingsac-
tiviteiten hervatten en de jeugd weer binnen 
gaan trainen.

De juiste trainingstijden en waar getraind 
wordt vind je terug op de site van AVR’69 
onder het kopje ‘trainingsinfo’ en daarna ‘trai-
ningsgroepen’.

Het is ook mogelijk voor kinderen die gebo-
ren zijn in 2017 om kennis te maken met de 
atletieksport bij AVR’69 en lid te worden van 
de vereniging. Maar in alle andere leeftijds-
groepen zijn nieuwe leden natuurlijk ook van 
harte welkom. Als je geïnteresseerd bent, kun 
je altijd een aantal keer mee komen trainen 
(4 keer lijkt voldoende), voordat je besluit om 
lid te worden. 

Hoewel de nieuwe atletiekbaan nog niet he-
lemaal klaar is kunnen we hier toch al volop 
gebruik van maken. Hierdoor hebben we al 
het trainingsmateriaal bij de hand en kunnen 
we op een verlichte baan trainen. Als je be-
langstelling hebt, treuzel niet en kom eens 
een kijkje nemen bij de trainingen, trek je 
sportkleren aan en doe mee! 

Meer informatie vind je op 

www.avr69.nl

Trainingsactiviteiten 
weer hervat bij AVR’69

REUSEL - Al maanden is een groep leerlin-
gen uit groep 8 van basisschool De Klimop 
bezig met de voorbereidingen voor de First 
Lego League Challenge. Afgelopen zater-
dag 15 januari was de finale in Dynamo 
Eindhoven. 

De First Lego Leauge Challenge is een inter-
nationale technologiewedstrijd voor kinderen 
van 9 t/m 15 jaar. De First Lego League daagt 
kinderen uit te denken als wetenschappers 
en technici. Tijdens ieder seizoen werken de 
teams aan een innovatieproject. De kinderen 
kiezen een probleem uit de praktijk waarvoor 
ze een innovatieve oplossing gaan zoeken. Ze 
leren onderzoeken, samenwerken en uitein-
delijk hun oplossing te presenteren. 

De kinderen van De Klimop hadden een 
‘blus-ro-dro’ bedacht. Een robot-drone die in 
de toekomst de bosbranden in de omgeving 

Reusel aan zou gaan pakken bij de stijgende 
hitte en droogte. In het tweede en grootste 
onderdeel van deze wedstrijd, moesten de 
kinderen hun eigen robot bouwen en pro-
grammeren. Met deze robot moesten zij ver-
volgens verschillende missies uitvoeren in 
een robotwedstrijd. 

Het team van de basisschool De Klimop had 
de 2e prijs gewonnen in de categorie: Robot-
prestatie Award. Wat zijn wij onwijs trots op 
het team. Het team moest heel wat tegensla-
gen overwinnen. Zo moesten zij overstappen 
naar een nieuw programmeersysteem, moes-
ten we op zoek gaan naar nieuwe techniek-
coaches én door de coronaperikelen werd 
het opeens een erg krappe tijdsplanning. 
Maar het is de kinderen gelukt! Door samen 
in oplossingen te blijven denken, met elkaar 
te blijven communiceren en elkaar om hulp 
te vragen. Gefeliciteerd!

Basisschool De Klimop uit Reusel 
wint Robotprestatie Award

Steeds meer mensen rijden in een elektri-
sche auto en als Kempengemeente dragen 
we graag ons steentje bij aan de landelijke 
energiedoelstellingen. Afgelopen zomer 
kondigden we het al aan; er komen vijf 
nieuwe laadpalen in onze gemeente.

Vattenfall plaatst de vijf nieuwe laadpalen 
(met telkens twee aansluitingen) eind janu-
ari. Drie in Hooge Mierde en twee in Lage 
Mierde. In totaal kunnen er dus 10 elektri-
sche auto’s laden. De precieze locaties vind 
je op www.reuseldemierden.nl/nieuws. De 
laadpalen worden geplaatst door aannemer 
BAM, in opdracht van Vattenfall en Provincie 
Noord-Brabant.

Vijf nieuwe 
laadpalen in 
onze gemeente
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Puppy- en beginnerscursus 
Rottweiler Werkgroep Hoogeloon
Rottweiler Werkgroep Hoogeloon start op 
zaterdag 12 februari weer met een puppy- 
cursus en beginnerscursus voor alle  
rassen. 

De datum is onder voorbehoud in verband 
met de ontwikkelingen rondom de COVID-19  
pandemie. Deze cursussen zijn voor hon-
den vanaf 12 weken die alle inentingen heb-
ben gehad. De cursussen bestaat uit vijftien  
lessen. 

De puppycursus is elke zaterdag om 
10.00 uur. De beginnerscursus begint elke  
zaterdag om 11.00 uur. Meer informatie over 
de cursussen is te vinden op de website:  
www.nrc-rwh.nl/cursussen. Hier kunt u, als 
u wilt deelnemen ook inschrijven. Bij ondui-

delijkheden kunt u bellen voor informatie op 
maandag t/m zaterdag tussen 18.00 en 21.00 
uur met het nummer: 06-30468933.

De kosten bedragen € 125,00. Het lesgeld 
dient bij aanvang van de training betaald te 
worden (gaarne met contant gepast geld be-
talen). U wordt tevens vriendelijk verzocht 
het inentingsboekje of dierenpaspoort van 
uw hond mee te brengen zodat wij kunnen 
controleren of uw hond is ingeënt.

De cursussen worden gegeven op het terrein 
van de Rottweiler Werkgroep Hoogeloon, 
sportpark De Lemelvelden, Burgemeester 
van Woenseldreef 31, 5527 JN Hapert.

www.nrc-rwh.nl

Ken je dat gevoel dat je tegen zoveel  
bureaucratie aanloopt dat je er onbedaar-
lijk hard om moet lachen? Nee, ik ook niet! 
Of eigenlijk wel omdat boos worden zo 
weinig zin heeft. Het overkwam me laatst. 
Mijn tante is overleden en haar man blijft 
alleen achter, geen kinderen, geen net-
werk en dus nam ik het op me om hem een  
beetje te ondersteunen. 

Als eerste moest geregeld worden dat het 
zuurstofapparaat en de po-stoel opge-
haald werden. Dat apparaat was met één 
telefoontje geregeld maar die stoel! Er 
was een brief van de gemeente (niet hier 
in de regio maar in het westen van het 
land). Daarin stond dat mijn tante volgens 
de WMO recht had op die stoel en dat die  
geleverd zou worden door een bepaalde  
leverancier. Bij vragen, welke dan ook, 
moest ik een nummer bellen dat in de brief 
stond. Ik had de vraag of de stoel opge-
haald kon worden dus belde ik dat num-
mer. Fout! Die mevrouw ging over alles 
behalve het ophalen van po-stoelen maar 
ze had een ander nummer voor me. 

Ik bellen. Geen dossier bekend. Was het 
een stoel die door de zorgverzekeraar  
geleverd was? Nee, door de WMO. O, dan 
zou ze me doorverbinden want dan wist ze 
waar ik moest zijn. Een andere mevrouw. 
WMO? Nee, dan zat ik verkeerd, door naar 
de volgende. Postcode en huisnummer 
graag. Hé, wat vreemd, geen gegevens 

bekend maar ja wij bezorgen ook geen 
hulpmiddelen in die regio. Wel het tele-
foonnummer van een andere leverancier. 
Prima, ik bel gewoon verder.

WMO? O, nee, dan zat ik op de verkeerde 
afdeling maar doorverbinden was geen 
probleem. Een nieuwe mevrouw aan wie 
ik het verhaal vertelde. Ach nee, dat leek 
toch echt meer op een levering namens 
de zorgverzekering maar doorverbinden 
was weer geen probleem. Ik vroeg of het 
dan misschien meteen met de juiste af-
deling kon en daar ging het mis denk ik 
want ze drukte op een knop en wég was ik.  
Opnieuw bellen want de aanhouder wint, 
zo is mij geleerd.

Ik begon weer op de verkeerde afdeling 
maar zou doorverbonden worden. Klopt, 
naar de servicedesk met een medewerker 
die hélemaal niks wist. Hij was erg aardig 
en lachte even met me mee en hij ging me 
doorverbinden naar écht de juiste afdeling. 
Dat lukte en dáár wisten ze me te vertel-
len dat ik gewoon naar de Sociale Dienst 
van de gemeente had moeten bellen.  
Dat deed ik en ik bleek inderdaad op de 
juiste afdeling te zijn, werd mij verzekerd.  
De volgende werkdag zou mijn oom  
gebeld worden om een afspraak te maken 
voor het ophalen.

We zijn inmiddels bijna drie maanden  
verder, en wat denk je? Mijn oom is niet 
gebeld en de stoel staat er nog. We laten 
‘m lekker staan, als iemand ‘m nodig heeft, 
dan komen ze ‘m maar halen! Mocht dat 
héél toevallig via mijn telefoonnummer 
gaan, dan ga ik ze héél vaak in de wacht 
zetten en doorverbinden. Misschien leren 
ze het dan.

Over een kastje 
en een muur

column

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

ST
UD

IO LUIJTEN
DUIDELIJK

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

KEMPEN - Vorig jaar hebben de vereniging 
KempenEnergie en Veldhoven Duurzaam 
de coöperatie KempenStroom opgericht. 
KempenStroom gaat zich bezighouden 
met grootschalige duurzame energieop-
wekking op daken en op land in de Kem-
pen. Het werkgebied omvat de 7 gemeen-
ten: Bergeijk, Bladel, Eersel, Oirschot, 
Reusel-de Mierden, Valkenswaard en Veld-
hoven. 

Inwoners van deze gemeenten worden uitge-
nodigd om lid te worden en mee te doen. Via 
KempenStroom kun je participeren in duur-
zame energieopwekking. Denk aan zonne-
daken, zonneparken, windmolens maar ook 
energieopslag. Participeren betekent dat je 
betrokken kunt zijn bij de ontwikkeling van 
voorzieningen, de bouw en de exploitatie. Je 
wordt via de coöperatie mede-eigenaar en 
deelt in winsten.

Klimaatverstoring
Grootschalige energieopwekking is nodig om 
op korte termijn de opwarming van de aarde 
een halt toe te roepen. De klimaatverstoring 
is een mondiaal probleem dat ons inspireert 
en dwingt om lokaal in beweging te komen.
Gemeenten in de Kempen hebben zoekge-
bieden aangewezen en criteria benoemd 
voor grootschalige zon- en windparken. In 
die zoekgebieden ontstaan nu initiatieven. 
In het landelijke Klimaatakkoord, in de Regi-
onale Energie Strategie en in het beleid van 
de meeste gemeentes is opgenomen dat 
50% van grootschalige energieopwekking 
op land lokaal eigendom moet worden. De  
coöperatie KempenStroom gaat daar invul-
ling aan geven. Wij initiëren deels zelf en wor-
den 100% eigenaar van die projecten.

KempenStroomDelen
Het eerste project wordt ongeveer 1250 zon-
nepanelen op een dak van een bedrijvencen-
trum. Bij grote projecten op land werken we 
samen met projectontwikkelaars en worden 
we 50% eigenaar van het park. Het eigen 
vermogen dat nodig is om dat eigendom te 
verwerven, wordt verkregen uit de investerin-
gen die leden van de coöperatie doen. Je kan 
dit zien als een groene manier van beleggen. 

Bij elk project worden er KempenStroomDelen  
vrijgeven waar leden op in kunnen tekenen. 
Een KempenStroomDeel kost € 100,-. Dit 
bedrag is bewust laag gekozen zodat zoveel 
mogelijk mensen mee kunnen doen. Kem-
penStroom streeft naar een goed rendement 
op de KempenStroomDelen. De ervaring van 
andere energiecoöperaties laat zien dat ren-
dementen van 3 tot 5% haalbaar zijn.   

Lid worden
Maar bij participatie gaat het voor Kempen-
Stroom niet alleen om financieel participeren. 
Door betrokken te zijn bij de ontwikkeling 
van grootschalige projecten, hebben we ook 
de mogelijkheid om de belangen van om-
wonenden te behartigen, toe te zien op een 
mooie landschappelijke inpassing en het 
bevorderen van een in het gebied passen-
de biodiversiteit. Als mede-eigenaar beslist 
KempenStroom ook over het beheer van het 
park gedurende 25 jaren. 

Vorig jaar vond de oprichting van de coöpe-
ratie plaats en is er gewerkt aan een gedegen 
organisatie. Dit jaar staat in het teken van het 
werven van leden en hopen we onze eerste 
projecten te kunnen realiseren. Aanmelden 
als lid kan via de website-adres hieronder. 
Lid worden is een mooie stap om betrokken 
te zijn bij de duurzame energieopwekking in 
de Kempen en een bijdrage te leveren aan de 
energietransitie.

www.kempenstroom.nl

Participeren in energieopwekking
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HAPERT - Al meer dan 25 jaar ben ik lid 
van IVN Eersel/Bergeijk. In 1996 heb ik een 
groencursus gevolgd bij deze vereniging en 
in 2006 een intensive gidsencursus, die ik 
met goed gevolg heb afgesloten.

Bij deze vereniging heb ik me in die tijd ook  
aangesloten bij de vogelwerkgroep en sinds-
dien verschillende vogelcursussen gegeven 
en een flinke dosis kennis opgebouwd. Al een 
paar jaar hebben we geen cursus meer ge-
daan vanwege corona.

Nu heb ik bedacht om een vogel-natuurcur-
sus te doen voor mensen die iets hebben 
met de natuur en er meer vanaf willen weten, 
vooral van vogels. Ik ben op zoek naar men-

sen die weinig kennis van vogels hebben, 
liefst jongere mensen, omdat daar de stof 
beter blijft hangen, maar in principe is ieder-
een welkom. De vogelcursus zal meestal op 
zondagmorgen om 09.00 uur plaatsvinden.

Ik geef deze cursus op eigen initiatief en ge-
heel belangeloos omdat ik mijn kennis wil 
delen. De cursus zal half februari starten en 
zal duren tot medio mei/begin juni. We gaan 
de vogeltrek en de baltstijd van a tot z erva-
ren. Na afloop zullen we vele soorten her-
kennen aan zang en biotoop. Een keer per 
maand zal een prachtig vogelgebied worden 
aangedaan. Na afloop van deze cursus zal de 
natuurbeleving heel anders en veel mooier 
voor je zijn. Deze cursus bied ik gratis aan en 
is dus een unieke kans om de natuur veel an-
ders  te beleven.

Vragen zullen tijdens de koff iepauze bespro-
ken en beantwoord  worden. Bij voldoende 
belangstelling zal ik een avond organiseren 
voor nadere uitleg. Ik wil graag aan 10 tot 
max. 15 personen de cursus geven. Opgeven 
kan tot woensdag 3 februari, bij voorkeur per 
email, met naam, adres en geboortedatum.

Adres: Akkerwinde 44, 5527 KE Hapert. 
Email: Fredvanhoof65@gmail.com. Telefoon 
06-46045819.

ONZE TOP-10 KANDIDATEN 2022

Pauline van den Heuvel(51)

Niels Beerens (27)1.

2.

Marco Schoenmakers (48)3.

Jennie Markestijn (49)4.

Lian van Rijthoven (56)5.

Henri van Gorp (63)6.

Koos van den Heuvel (22)7.

Nathalie Baijens (20)8.

Patrick Adriaanse (43)9.

Thea Tinga (68)10.

In het dagelijks leven docent economie en
maatschappijleer bij het Pius-X College in Bladel,
student aan de Fontys-hogeschool in Tilburg en
inwoner van Hoogeloon. In zijn vrije tijd actief bij
V.V. Hoogeloon als coach van de JO-19, het 4de elftal,
leider op het jeugdkamp en organisatielid
Kempencup. Wil zich inzetten voor betaalbare
starterswoningen en een goed ondernemersklimaat.

Getrouwd met Erwin, moeder van 2 zoons en
woonachtig in Bladel. Werkt bij Clemens Bloem &
Groen Stylisten. In haar vrije tijd actief als secretaris
bij Koninklijke Harmonie L’Union in Bladel en
vrijwilliger in de kantine van V.V. Bladella. Wil zich
inzetten voor het verenigingsleven en de onmisbare
vrijwilligers.

Woont in Netersel, getrouwd met Jean-Claude en
moeder van 3 dochters. Werkzaam als commercieel
medewerker bij Pantex op het KBP en actief bij de
dorpsraad, schoolraad en carnavalsverenigingen
de Buntbengels en Steekjes Los. Wil zich inzetten
voor het behoud van de leefbaarheid in Netersel.

Getrouwd met Ans, vader van 4 kinderen, opa van 5
kleinkinderen en woont in Hoogeloon. Werkzaam
als agrarisch dienstverlener. Actief in het bestuur
van BladelGlas, kersvers lid van KempenStroom en
lid van TWC Hapert. “Er mag wel een tandje bij in
de energietransitie en de aanpak van de N284”.

Woont in Bladel, heeft een relatie met Robin,
studeert toegepaste biologie in Venlo en werkt bij
Liberty Foodbar in Bladel. In zijn vrije tijd te vinden
bij Koninklijke Harmonie L’Union als slagwerker en
bij de percussiegroep. Wil zich inzetten voor meer
vergroening in de gemeente Bladel.

Inwoner van Hoogeloon en student
bestuurskunde aan de Avans in Den Bosch.
Werkzaam als kantinebeheerster bij V.V.
Hoogeloon en bij Landalpark Duc de Brabant als
serveerster. Lid van V.C.Hoogeloon, scouting
Duizel en tennis/padel vereniging De Hellekens in
Hapert. Wil graag een stem aan de jeugd geven.

Geboren en getogen in Hapert en inmiddels 2
maanden inwoner van Casteren. Getrouwd met
Marion en vader van 2 kinderen. In het dagelijkse
leven directeur van basisschool De Toermalijn in
Bladel en als voorzitter actief bij tennis/padel
vereniging De Hellekens. Wil inzetten op meer
kansen voor burgerinitiatieven.

Woonachtig in Bladel, moeder van 3 kinderen en
oma van 7 kleinkinderen. Inmiddels pensionado,
maar nog heel actief als vrijwilliger bij o.a. bij de
katholieke en protestantse kerk, vluchtelingenhulp
Bladel en het DigiTaalhuis, om les te geven aan
laaggeletterden. Wil zich inzetten voor senioren op
het gebied van zorg en huisvesting.

BLADEL

Geboren in Hapert maar al ruim 20 jaar inwoner
van Casteren. Getrouwd met Martine en vader van
Floor. In het dagelijkse leven accountmanager
geitenhouderij bij Agrifirm. In zijn vrije tijd actief
bij R.K.V.V. Casteren als trainer van de senioren
elftallen, organisator van het befaamde Europaclub
toernooi en daarnaast coach van K.V.C. F4. Wil zich
hard maken voor vitale sportparken in alle kernen.

Werkzaam in de zorg bij Oktober, samen met Flip,
4 kinderen en inwoner van Casteren. Actief bij
carnavalsvereniging de Bollemeppers, tonpraoten,
optochten deelnemen, organisator Wandel-3-
daagse Casteren, coach van Dames 1 bij de voetbal.
Wil de leefbaarheid in Casteren behouden voor
zowel jong als oud.

Ervaar het gemak  van 
de opticien bij u thuis

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

  Voordelen
• Oogzorg en oogmeting met professionele 
 apparatuur bij u thuis

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

Ontvang nu 

20% KORTING 
op een paar glazen*

ACTIE
*Actie geldig t/m 31 januari 2022

Vogelcursus voor mensen die 
een warm hart hebben voor 
de natuur en vogels
Aanmelden tot 3 februari; Deelname gratis

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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

Oude Provincialeweg 33, 5527 BM Hapert
0497 - 38 13 48 www.lemmenshapert.nl
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Verzeker uzelf van het beste advies bij uw woninginrichting.
De persoonlijke gids van Profita geeft u deskundig advies bij 
het selecteren van de juiste producten, kleuren en materialen. 
Door uitgebreide kennis van collecties en merken kunt u 
ontspannen en ervaart u minder keuzestress. De professional 
van Profita gaat samen met u op zoek naar de stijl en sfeer van 
uw ideale interieur.

Maakt u liever een afspraak? 
Dat stellen wij op prijs. 

https://www.profita.nl/advies

Corona update: We volgen de richtlijnen van het RIVM; 
Kijk voor actuele informatie op www.profita.nl

uw regiodealer Lineo
s e l e c t s t o r e

DINEREN IN STIJL

Vacature Verkoopadviseur
https://www.lineo.nl/vacatures.html

WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES GRAAG BIJ U THUIS

 www.lineo.nlMODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN
Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                

MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, ma. t/m vr. tot 17.00 uur

Vacature Verkoopadviseur

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nlGestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER
Gestelsestraat 59  Waalre  

uw 

Vacature Verkoopadviseur   
https://www.profita.nl/vacatures.html

Comfortabel Wonen? Schakel een professional in!

GEOPEND  tot 17.00 uur

Onze winkel 
is geopend

tot 17.00 uur

Corona update: Kijk voor actuele 
informatie op www.lineo.nl

Wij zijn weer open tot 17.00 uur 

Maandag t/m zaterdag geopend 

Ma. v.a. 13.00 uur, ma. t/m za.  tot 17.00 uur
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De winnaars van de fotopuzzelzoektocht: Johan en Renate Pijnenburg met Ivanka en Carlo Luijten.

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

WIJ ZIJN 
OPEN VOOR AFHALEN!
MA : 12.15 - 21.45 UUR
DI : GESLOTEN
WO T/M ZO : 12.15 - 21.45 UUR

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

Je leven verandert
bij Van Boxtel

Bladel
Gindrapassage 15

Onze audiciens zijn getuige van de mooiste momenten. Dat is wat het
juiste hoortoestel kan doen. U vindt dat nu bij ons al voor 0 euro! 
Hoe dat kan? We vergoeden t/m 28 februari 2022 de kosten die uw 
zorgverzekeraar niet vergoedt.* 

Bel 088 – 52 52 052 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

* Muv uw eigen risico en kosten voor oplaadbaar.
Zie voorwaarden op onze website. 

NU€ 0,-
Uw

hoortoestel

Onze audiciens zijn getuige van de mooiste momenten. Dat is wat het

€ 0,*

“De verbazing 
dat ze zóveel 
niet hoorde was niet hoorde was niet hoorde was niet hoorde was niet hoorde was niet hoorde was 
in haar ogen af in haar ogen af in haar ogen af in haar ogen af in haar ogen af in haar ogen af in haar ogen af in haar ogen af 
te lezen.”te lezen.”te lezen.”te lezen.”te lezen.”te lezen.”te lezen.”

BLADEL - De uiterste inzenddatum is ver-
streken en de winnaars zijn bekend. Er 
mag van een succes gesproken worden: 
exact € 377,50 – inclusief fooi – leverde de 
tocht op van de Fotopuzzelzoektocht, ge-
organiseerd door Blaal2BeatCancer. 

Alle prijzen zijn uitgereikt en de organisatie 
denkt alweer na over een volgende editie, 
iets eerder in het jaar, vanwege het weer. De 
deelnemers staan alvast te trappelen want 
meedoen is zó leuk.

Er kwamen een hoop goede inzendingen 
binnen. Organisatoren Jeroen Kalsbeek en 
Marco van der Heijden: “We hebben posi-
tieve reacties ontvangen. We kwamen zelfs 
puzzelaars tegen tijdens onze controlerond-
jes, die ons lieten weten hoe leuk het was. 
Natuurlijk vroegen ze ook om hints. We wens-
ten hen succes en namen de complimenten 

in ontvangst; iedereen moet evenveel kans 
maken. De grootste frustratie bleek de foto te 
zijn waarop ‘Stevig Roggebrood’ stond; niet 
te vinden volgens velen, een makkie volgens 
anderen. Eén deelnemend koppel had de foto 
pas na vijf keer de route fietsen gevonden. 
Dan ben je echt lekker fanatiek, daar houden 
wij van. Op veel antwoordformulieren stond 
de wens om de juiste oplossing te horen 
dus hierbij. We feliciteren alle prijswinnaars, 
hopen dat er smakelijk gegeten gaat worden 
bij De Negende Zaligheyt die de hoofdprijs 
heeft gesponsord en dat genoten wordt van 
alle andere prijzen. Hopelijk tot snel!”

De oplossingen van beide routes: 
Korte route: 4, 6, 7, S, P, R, 2, T, D, G, B, 1, 3, J, 
F, 9, X, A, 5, Q, Y, H, C, W, 8. 
Lange route: D, X, W, 4, F, A, U, Z, Q, E, 3, 9, 
8, P, 2, G, J, T, Y, 1, C, R, L, 5, K, 7, M, 6, N, B, 
H, S, V, O.

Prijswinnaars Fotopuzzelzoektocht 
van Blaal2BeatCancer

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
OVERGORDIJNEN 
EN INBETWEENS

Trendy en eigentijds                                   

Gratis
gemeten, gemaakt 

én geplaatst.

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

BERGEIJK - Natuurmonumenten start eind 
januari met het herstel van de Pastoors-
weijer in Bergeijk. De voormalige visvijvers 
hebben een bijzondere cultuurhistorische 
waarde en staan bekend om hun natuur-
waarde. Om deze kwaliteiten ook voor 
de toekomst te behouden worden kades 
vrijgemaakt van opgekomen begroeiing. 
Later zijn ook de stuwen in het vijvercom-
plex aan de beurt.

Plaatsmaken op de kades
Op de kades, die de visvijvers van elkaar 
scheiden en rond de Pastoorsweijer, zijn 
veel ( jonge) boompjes uitgeschoten. Aan de 
randen van de vijvers zijn berken en wilgen 
gaan groeien. Door jarenlange droogval is 
ook in de vijvers ongewenste bosgroei ont-
staan. Daarnaast heeft de exoot Amerikaanse 
vogelkers voet aan de grond gekregen in het 

gebied. Ongewenste bomen en struiken wor-
den tijdens het herstelproject weggehaald. 
Dit past bij het historische beeld (openheid) 
en de natuurdoelstellingen van de vijvers 
(met name moerasvogels). Bovendien zijn de 
kades dan weer toegankelijk voor machines 
die gebruikt worden voor beheer en onder-
houd van het terrein. 

Tijdens de werkzaamheden worden ook alle 
stuwen en duikers vervangen en de kades 
waar nodig hersteld. Oude markante bomen 
en enkele wilgenkoepels blijven staan om zo 
rust-, schuil- en nestplaats te bieden aan vo-
gels, kleine zoogdieren en insecten. De werk-
zaamheden starten  in de loop van januari en 
zijn naar verwachting medio maart gereed. 

Vernieuwen stuwen en buizen
De viskweekvijvers zijn door een ingenieus 
regelsysteem van allerhande waterhuishoud-
kundige kunstwerken (o.a. stuwen en duikers) 
met elkaar verbonden. Zo kon in het verleden 
het water doelgericht in- en uitgelaten worden 
voor de kweek van vis. Nu gebruiken we de 
stuwen om, bij een tekort aan water, tenminste 
enkele vijvers van water te voorzien. Zo blijft 
(een deel) van het leefgebied beschikbaar 
voor de soorten die er leven; een aantrekkelijk 
oord voor moerasvogels als woudaap en roer-
domp maar ook voor soorten als de krakeend 
en de ijsvogel. Door het vernieuwen van de 
kunstwerken is het voor Natuurmonumenten 
weer mogelijk om de watervoorziening per 
vijver te regelen, net als in de tijd van de vis-
kwekers. Na de zomer gaan we aan de slag 
met het vernieuwen van de stuwen en buizen, 
werkzaamheden worden voor het broedsei-
zoen van 2023 afgerond.

Herstel van de 
Pastoorsweijer in Bergeijk

IN DE KEMPEN



1021 januari 2022

VGI Groep bestaat uit meerdere 
bedrijven met één eigenaar:
Marco van Geel.
VGI-Promatec richt zich op het bedenken 
van technische oplossingen voor material 
handling, vaak speciaal machinebouw.
VGI-Willems is toeleverancier van 
zowel RVS onderdelen als volledig 
geassembleerde machines.

Kun je iets vertellen
over de bedrijfsnaam?
Van Geel Industrie. Veel korter uitleggen kan 
niet, denk ik.

Vertel kort iets over het bedrijf
Ik werkte als bedrijfsleider bij Willems 
Machinebouw en wilde verder met het 
engineeren, het oplossen van technische 
vraagstukken. Toenmalig eigenaar Johan 
Willems bood me de gelegenheid om in zijn 
fabriek mijn eigen bedrijf Promatec hiervoor 
op te zetten. Toen hij - helaas véél te jong - 
overleed, kreeg ik de kans om ook zijn bedrijf 
over te nemen. Met VGI-Willems hebben we 
inmiddels veel geïnvesteerd en zijn we de 
meest moderne maakfabriek uit de regio. 
VGI-Promatec ondersteunt bedrijven bij 
de ontwikkeling van systemen voor het 
automatiseren van productielijnen. We zijn 
klein begonnen in Bladel met ongeveer vijf 
medewerkers; inmiddels zitten we bijna 
twee jaar op het KBP en lopen hier dagelijks 
ruim honderd medewerkers rond.

Hoe typeer je jezelf als ondernemer?
Ik deel graag de verantwoordelijkheid met 
mijn medewerkers. Er zijn vele wegen die 
naar Rome leiden, waarom zou míjn weg 
altijd de beste of de kortste zijn? 

Waarom ben je ondernemer geworden?
Het zat er altijd al in. Als bedrijfsleider leidde 
ik het bedrijf alsof het van mezelf was. Vol 
ervoor gaan, betrokken zijn: dat zit in me.

Tip voor startende ondernemer?
Als je ondernemer wordt, moet je 
verschillende petten kunnen opzetten en 
ervaar je dat je enorm veel plezier haalt uit 
je successen.

Hoe vind je balans
tussen privé en werk?
Door elk jaar in januari met vrienden met 
de crossmotor weg te gaan. Telkens naar 
een ander werelddeel. Het begon toen 
ik voor ’t eerst meedeed aan Dakar. Niet 
voor de klassering maar gewoon vanwege 
het avontuur. Sindsdien ben ik verkocht. 
Heerlijk om alleen op de motor te zitten 
in de woestijn. Dat is voor mij de ultieme 
manier om mijn hoofd leeg te maken. Drie 
keer Dakar gereden en sindsdien met het 
vriendenteam, dat daaruit ontstaan is, 
jaarlijks met alle spullen naar de andere 
kant van de wereld om te crossen. Op 
zondag trainen is natuurlijk ook een 
heerlijke uitlaatklep.

Mooiste compliment van een klant?
Als ze door onze fabriek lopen en verrast 
zijn door het moderne machinepark en 
onder de indruk zijn van de professionele 
werkplek van onze werknemers.

Wat is je grootste uitdaging als 
ondernemer?
Dat ik voor mijn medewerkers een fijne 
werkplek kan creëren, zodat ze hun talenten 
verder kunnen ontwikkelen. Trots ben ik 
op het feit dat één van onze medewerkers 
- Bart Lavrijsen - genomineerd is voor De 
Noordhofprijs. Deze prijs wordt jaarlijks 
uitgereikt aan vakmensen in de bouw, 
metaal en mechatronica door Brainport.

Wat betekent OBGB voor je?
Ik doe er nog te weinig mee maar het is 
zéker interessant om van de mogelijkheid 
gebruik te maken mijn netwerk te ver-
groten, bij collega-ondernemers een kijkje 
te nemen en te leren van elkaar. 

www.obgb.nl

OBGB−BEDRIJF IN BEELD 

BEDRIJFSNAAM:
VGI Groep

BEDRIJVENTERREIN:
KBP

SECTOR:
Maakindustrie

 AANTAL MEDEWERKERS : 100

Marco van Gee l

Eigen kinderen blijven een welkome inspi- 
ratiebron voor de columnist. Misschien 
niet eens zozeer omdat het je kinderen 
zijn, maar omdat je kinderen nou eenmaal 
mensen zijn waar je lekker ongedwongen  
tegenaan kunt zeveren. Bijvoorbeeld  
onderweg in de auto. 

Zo bracht ik laatst mijn dochter naar 
zangles en op de terugweg moesten we 
nog even langs de automaterialenzaak. 
Busje WD-40 halen, misschien kent u dat 
wel, dat wondermiddel waarmee je alles 
wat muurvast zit weer gangbaar krijgt. 

Mijn dochter is best wel trots dat zij weet 
wat WD-40 is; het geeft haar een zweem 
van technische onderlegdheid. Dat is be-
langrijk voor haar, want ze zit in een fase 
waarin ze zich graag afzet tegen gevestig-
de rolpatronen. Een meisje dus dat weet 
wat WD-40 is. 

Net als haar moeder trouwens. Je zou het 
niet zeggen van die recepten elders in deze 
mooie krant (wees gerust: allemaal zonder 
WD-40), maar mijn dame is haar carrière  
ooit begonnen met een opleiding mts 
werktuigbouwkunde. Derhalve nog een 
tijdje product manager geweest bij een 
groot metaalbedrijf in Valkenswaard. Het 
kan verkeren. 

Over beroepskeuze gesproken! Met mijn 
dochter had ik het onderweg over beroe-
pen. Althans, we hadden het over zaken 
die we bij de autovriend waren tegenge-
komen en die misschien ook beroepen 
hadden kunnen zijn. Wat te denken van 

slotontdooier? Of ruitenwisser? Ja, heb jij 
ook meteen een beeld van wat die mensen 
de hele dag doen?

Als je de smaak te pakken hebt, kun je nog 
even doorgaan. Een schroevendraaier is 
niet zo heel vergezocht, er zijn beroepen 
die met wat goeie wil zo te kenschetsen 
zijn. Of grasmaaier, ook die bestaan als  
apparaat en als mens (en werken dan bij 
de gemeente).

Dit wordt al lastiger bij de stofzuiger. Ten-
minste, als hij eigenhandig stof zuigt zon-
der tussenkomst van een apparaat. Of wat 
moet je je voorstellen bij een staafmixer? 
Iemand die staven mixt?? Of een brood-
rooster? (Mmm… dat klopt eigenlijk niet, 
want dat zou iemand zijn die brood roost 
in plaats van roostert… maar voor het ap-
paraat geldt hetzelfde: we zouden strikt 
genomen moeten spreken van een brood-
roosterer).

Even terug naar vrouw en dochter. Boven- 
staand soort flauwekul is aan hun niet  
besteed. Vrouwen hebben een ander soort 
humor (nee, ik zei niet “geen”; dat zijn uw 
woorden). Geeft niks, daar kun je heel mee 
oud worden – dat blijkt glashelder uit de 
hogere gemiddelde levensverwachting 
van vrouwen. 

Maar voor de beste humor rond beroeps-
keuze moet ik uiteindelijk toch te rade bij 
mijn zoon. Na de laatste persconferentie 
van Mark Rutte tekende ik uit zijn mond 
op: “Pap, nou weet ik wat ik wil worden!  
”O ja jongen?” – “Ja, ik word desillusionist!” 

Beroepskeuze

column

Ook in onze regio stijgt het aantal afgeno-
men testen enorm, afgelopen week met 
ruim 60%. Het uitgangspunt blijft dat ie-
dereen binnen 24 uur een testafspraak kan 
maken, daarom breidt GGD Brabant-Zuid-
oost de testcapaciteit uit. Hiervoor doet de 
GGD ook een beroep op Defensie. 

Medewerkers van Defensie assisteren bij de 
testlocaties in Helmond en Eindhoven. De 
betreffende medewerkers worden opgeleid 
door de GGD. Deze bijzondere samenwer-
king met Defensie is eind vorig jaar gestart, 
het begon met vaccineren, nu komt daar het 
testen voor in de plaats.

Samenwerking Defensie
“We zijn blij dat de samenwerking met Defen-
sie zo goed is en dat we deze verder kunnen 

uitbreiden. Hierdoor houden we de testcapa-
citeit op orde en zijn we voorbereid op een 
toeloop. De verwachting is namelijk dat het 
aantal besmettingen de komende weken blijft 
toenemen, GGD BZO is hierop voorbereid”, 
vertelt Gonny van Loon, programmamanager 
Covid-19.

Verschuiving personeel 
“Verder hebben we nieuwe mensen aangeno-
men en leiden we vaccinatiemedewerkers op 
om tijdelijk mee te werken op de teststraten. 
De inzet en betrokkenheid van onze medewer-
kers blijft onverminderd hoog, samen zorgen 
we ervoor dat we aan de testvraag in de regio 
kunnen blijven voldoen. Hierdoor kunnen we 
inwoners nog steeds binnen 24 uur een testaf-
spraak geven”, aldus Gonny van Loon.

Heb je coronaklachten of een positieve zelf-
test? Maak een afspraak voor een test! Bel 
voor een testafspraak de landelijke afspra-
kenlijn via 0800-1202 of plan je testafspraak 
online op www.coronatest.nl. De teststraten 
in Eindhoven, Helmond en Eersel zijn 7 dagen 
in de week geopend.

GGD Brabant-Zuidoost 
vergroot testcapaciteit
Op locaties in Eindhoven, Helmond en Eersel

IN DE KEMPEN
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Water 
besparen
Renate op haar blauwgroene pad 
Water kost niet zoveel, behalve als je het in een fl esje in de winkel koopt. 
Da’s echt niet normaal duur. En het smaakt – in Nederland - niet anders dan 
het water uit de kraan. Althans niet heel erg anders. Het schijnt wel iets uit te 
maken of op de fl es een luxe etiket geplakt zit, dan smaakt het ineens wel 
anders. Zou ik ook zeggen als ik drie euro de liter had betaald. Véél lekkerder 
dan het gewone ‘gemeentepils’. Of toch niet?

Maar ik wilde het helemaal niet over duur water in een fl es hebben. Wel over drink-
water en dat we daar met z’n allen niet héél erg zuinig mee omgaan. Ik heb ooit de 
anekdote gehoord van een man die vanuit Afrika naar Nederland was gevlucht en een 
hartverzakking kreeg toen hij zag dat wij de wc doorspoelen met drinkwater. Want dat 
is wat we doen, hè mensen. Water dat uit de spoelbak komt, is gewoon drinkwater, 
kun je het geloven? Niet dat ik oproep om een bekertje door de pot te halen en dat op 
te drinken maar in theorie kan het gerust. Als je uit een land komt waar elke druppel 
zeldzaam is en je soms maanden geen regen ziet, is het een vorm van waanzin om 
water letterlijk door te spoelen.

De oplossing om drinkwater te besparen zou best simpel kunnen zijn. Vang het regen-
water op en leg een leiding naar de wc of badkamer. Spoelt exact hetzelfde door 
maar scheelt een ‘slok op een borrel’ als het op zuinigheid aankomt. Ik ga toch eens 
informeren of dat héél veel werk is om te laten doen. Hoe ik op dit idee kom? Het 
regent pijpenstelen op het moment en daar word ik blijkbaar creatief van.

Er zijn nog meer manier om water te besparen. Eén ervan ga ik toch (nog) eens met 
één van mijn kinderen bespreken. Dat je niet per se een half uur onder de douche 
hoeft te gaan staan. Met drie minuten is een lijf ook wel schoon, maak er vier van als 
je je haren moet wassen. Echt, ik erger me dood aan die eindeloze douchebeurten. 
Zoek een andere vorm van ontspanning, denk ik dan. Verder kost hij niet veel want 
hij verdient inmiddels zijn eigen geld en betaalt voor zijn eigen kleding en vertier maar 
toch. Het gaat ook niet om het geld maar om het principe van zuinig omgaan met 
drinkwater.

Nog een kleine tip, gekregen 
van een zéér milieubewuste 
vriendin: Zeep eerst je handen 
in en open de kraan pas als je 
ze wilt afspoelen. Als de zeep 
dan ook nog plastic-vrij is, ben je 
helemaal goed bezig. In je eentje 
kun je de wereld niet veranderen 
maar met heel kleine stapjes wel 
een beetje mooier maken.

Meer weten? 
www.blauwgroenbladel.nl

Opruiming
Groot gedeelte van de collectieGroot gedeelte van de collectie

tegen aantrekkelijke prijzentegen aantrekkelijke prijzen

Bakkerstraat 10, Reusel,  Tel. (0497) 62 00 55
www.basemans-schoenen.nl | Parkeren voor de deur | Dinsdag nm. gesloten

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

INFORMATIEF

Groei!
Toen mijn kinderen wat jonger waren stonden ze regelmatig bij de meetlat om te kijken of ze 
gegroeid waren sinds de vorige keer dat ik ze had opgemeten. Steeds zette ik een streepje 
met hun naam en datum erbij en waren ze trots als er weer een paar centimeters bij waren 
gekomen! 

Voor elke ouder is het fijn als hun kind goed groeit, zowel lichamelijk, maar ook in hun 
sociaal-emotionele ontwikkeling. In mijn praktijk hoor ik ouders ook wel zeggen dat het soms 
te hard lijkt te gaan en dat ze moeite hebben om hun kind in zijn of haar ontwikkeling te volgen. 
Zelf merk ik dat ook en dan lijkt het alsof ik nog in een eerdere fase ben blijven hangen, terwijl 
de kinderen alweer in de volgende fase zitten……

Maar goed, groeien hoort erbij en het is fijn om je kinderen de ruimte en (letterlijke) voeding te 
kunnen bieden, zodat ze kunnen groeien. 

Steeds vaker merk ik dat het niet alleen belangrijk is voor kinderen om de hoogte in de groeien, 
maar ook de diepte in. Daarmee bedoel ik dat kinderen ook de kans moeten krijgen om hun 
wortels te laten groeien, zodat ze met beide voeten stevig op de grond kunnen gaan (of blijven) 
staan. Zodat de basis van waaruit ze de lucht in groeien en zich ontwikkelen, sterk is en ze vol 
zelfvertrouwen de wereld kunnen gaan ontdekken. 

Ik denk dat het onze taak is als ouders, maar ook van leerkrachten, om kinderen te leren hoe ze 
hun wortels kunnen laten groeien. Dat betekent ook dat wij het goede voorbeeld moeten geven 
en moeten laten zien hoe wij er zelf voor zorgen dat we niet alleen maar ons hoofd gebruiken, 
maar ook onze voeten niet vergeten! Dat wij zelf ook zorgen voor voldoende momenten van 
rust en de tijd nemen om te voelen in ons lijf hoe het gaat. Dat kun je natuurlijk ook heel fijn 
samen met je kind doen.

Weet je niet goed hoe je dat aan moet pakken en heb je behoefte aan tips? Bel me gerust! Ook 
kun je 26 januari tussen 09.30 en 10.30 uur binnenlopen tijden het gratis Opvoedspreekuur.

Jolijn Monteiro

Psycholoog voor ouders, kind en gezin

Nieuwstraat 14 • Hapert • T. 06-23031558
www.jolijnmonteiro.nl
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Word jij binnenkort onze 
nieuwe collega en bestuur jij 
één van onze mini-gravers?

Ben jij graag bezig met grondwerk 
en het aanleggen van riolering in 
een leuk team van collega’s?

Dan ben jij degene die wij zoeken!

Stuur je motivatie en C.V. naar 
info@dondersgrondverzet.nl
t.a.v. dhr A. Donders

Donders Grondverzet
Notelstraat 56 Esbeek
tel 013 504 12 24
info@dondersgrondverzet.nl
www.dondersgrondverzet.nl

VACATURE

Ter uitbreiding van ons team zijn
wij op zoek naar nieuwe collega’s:

Assistent-Accountant
MBO-niveau / HBO-niveau (min. 24 uur)

Als Assistent-Accountant op MBO-niveau bestaan jouw 
werkzaamheden uit het (digitaal) verwerken van financiële 
admini straties, het verzorgen van aangiften omzetbelasting en 
het voorbereiden van jaarrekeningen. Indien je een afgeronde 
relevante opleiding op minimaal MBO-niveau hebt en een brede 
interesse in automatisering, nodigen wij je uit te solliciteren. 
Relevante werkervaring is gewenst maar niet noodzakelijk.

De Assistent-Accountant op HBO-niveau is samen met een 
accountant verantwoordelijk voor een aantal relaties. Je advi-
seert en begeleidt deze cliënten op zowel fiscaal als financieel 
gebied. Daarnaast behoren het verzorgen van fiscale aangiften, 
het samenstellen van jaarrekeningen en het opstellen van 
tussentijdse rapportages en prognoses tot jouw takenpakket. 
Je hebt een afgeronde opleiding op HBO-niveau en een grote 
mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Een aantal 
jaren ervaring op een accountantskantoor, brede interesse in 
automatisering en kennis van Unit 4 software zijn een pre.

Solliciteren?
Stuur dan jouw sollicitatiebrief met CV naar:
Castelijns & Swaans accountants-adviseurs
T.a.v. Karlijn Thomassen, Nieuwstraat 98, 5521 CE Eersel
Of digitaal naar: k.thomassen@castelijns-swaans.nl

Word jij ook
blij van cijfers
en getallen?
SOLICITEER DAN NU!

Castelijns & Swaans
accountants-adviseurs is een 
accountantskantoor in Eersel 

met 23 medewerkers, dat 
werkzaamheden uitvoert voor 

een groeiend aantal relaties 
uit zeer gevarieerde branches

voornamelijk gevestigd in 
het zuiden van Nederland. 
Tot onze cliënten behoren 

middelgrote ondernemingen, 
ondernemers in het midden- 

en kleinbedrijf, non profit 
organisaties en agrarische 

bedrijven.

Klantgerichte service,
actieve advisering en

persoonlijke aandacht staan 
centraal in onze
dienstverlening. 

Word jij onze nieuwe collega, wij zijn op zoek naar jou!

Advanced Hydroponics of Holland is een plantenvoeding bedrijf in Best.
Wij zijn op zoek naar iemand die ons kleine team komt versterken.

De werkzaamheden bestaan uit het maken van plantenvoeding, het
machinaal afvullen en labelen van de voeding flessen en het verpakken

en verzenden van de flessen.

In de functie ben je er samen met je collega verantwoordelijk voor
dat de orders op de juiste manier bij onze klanten terecht komen.

Daarnaast ben je verantwoordelijk voor de voorraden.

Werktijden: 08:30 - 16:30 uur. Parttime/fulltime is bespreekbaar.

Hebben wij jouw interesse gewekt? Stuur dan een email met
je cv naar sandra@advancedhydro.com.

Voor meer informatie zie onze website: www.advancedhydro.com.

Advanced
Hydroponics
of Holland

since 1993

Advanced Hydroponics of Holland | Binnenweg 4 | 5683 PR Best



1421 januari 2022

*GOED BEREIKBAAR *GUNSTIGE PRIJZEN * GELEGEN TEGENOVER TANKSTATION

* DEZE WEEK BESTELD = VOLGENDE WEEK GELEVERD!

RELAXACTIE BIJ WINZO 

WINZO 2 ki . . · · )
v

a
n de *Ruime toonzaalvoorraad: meer dan 100 modellen • Gratis levering

SERVICE aa • Gratis service & gratis retourservice van uw oude stoel • Elke maat: XS-S-M-L-XL 

5000 m 2 TOPMERKEN MODERN-LANDELIJK-KLASSIEK 
DÉ MEEST UITGEBREIDE RELAXSPECIALIST - GRATIS PARKEREN VOOR DE DEUR! 

Hamonterweg 143, Achel, BELGIË, www.winzo.be 
M E U B E L E N +32 11 64 05 59 • Zondag open van 13.00-17.00 u. 
SLAAPCOMFORT Di. t/m vrij. 9.30-18.00 u. • Zaterdag 9.30-17.00 u. 

TOONMODELLEN: DEZE WEEK BESTELD = VOLGENDE WEEK GELEVERD!

RELAXACTIE BIJ WINZO
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WELKE DEUR PAST IN 
JOUW INTERIEUR?

Een deur is dé entree om mooi te wonen. 
Deuren zijn namelijk bepalend voor jouw 
interieur. Welke deur je ook wenst, laat 

je altijd goed informeren. 

Inspiratie nodig?
Bekijk onze website

Industrieweg 3 | 5531 AD Bladel | www.dehoutwinkelbladel.nlDESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaarbijzonder betaalbaar

De winkel van de familie Verdonschot is dicht 
(deel 2 van 2)
Wie uit Hapert kent die van ‘t Bazarke niet?

Door Harrie Fiers

Op 1 januari 1982 ging ’t Bazarke over van Jan en Truus Verdonschot naar zoon Vincent 
en zijn vrouw Ans Kox. In 1981 had Vincent het Middelbaar Middenstands Onderwijs af-
gerond. Ans had ervaring in de detailhandel als medewerker bij de firma Korti in Eersel. 
Na hun trouwen in 1984 maakte Ans de overstap naar Hapert en ging ze inwonen op 
Kerkstraat 14. Naast vader en moeder woonden daar toen ook nog Gerard, Stephan en 
Roosje. Het was dus dringen op de bovenverdieping. Als iemand trouwde kwam er voor 
het ondernemende paar een kamer vrij. Beneden bleef de keuken de ‘zoete inval’, de plek 
waar het gezin met de groeiende ‘aanhang’ samenkwam. 

Tussen 1980 en 1990 veranderde er veel in het winkelgebeuren. In de steden kwamen er 
grote warenhuizen met een onafzienbaar assortiment. In de dorpen kochten de klanten hun 
spullen nog wel bij de plaatselijke winkeliers maar die moesten in de beugels voor een zo 
breed mogelijk aanbod. Voor Vincent betekende dat veel uren maken en onderhandelen met 
tientallen vertegenwoordigers. Die stonden op maandag in de rij om hun waren aan te prij-
zen en de bestelling op te nemen. Het assortiment van ’t Bazarke veranderde: de verfpotten, 
de behangboeken en het gereedschap maakten plaats voor meer huishoudelijke producten, 
make-up en sieraden. Het winkeloppervlak werd geleidelijk aan vergroot met een deel van 
het magazijn en de werkhoek van vader Jan. 

In 1989 veranderde de naam van de winkel in ‘Familux ’t Bazarke’. 
Samenwerken met andere ondernemers zorgde in ieder geval voor minder vertegenwoor-
digers aan de deur. Door een grotere paraplu kwam er ook een bredere naamsbekendheid, 
meer gezamenlijke inkoop en meer en beter foldermateriaal. Vincent en Ans wilden hun 
klanten wel met de hun bekende producten blijven bedienen. Daarom bleven ze ook zelf in-
kopen doen bij de eigen grossiers en reden dan na zo’n ‘inkoopdinsdag’ met een volgeladen 
auto terug naar Hapert. Aan de Kerkstraat waren broers en zussen ondertussen getrouwd en 
uitgevlogen. Vader en moeder Verdonschot, Jan en Truus, woonden er wel nog steeds, be-
neden. Vincent en Ans, met hun twee kinderen Mike en Mandy, hadden hun woning boven. 

In 1995 raakte Jan Verdonschot door een hersenbloeding links verlamd, na een tweede 
kwam hij in het Verpleegtehuis in Bladel. Daar overleed hij in februari 1997, 80 jaar oud. Hij 
had zijn kinderen belangrijke lessen meegegeven: hard werken en koesteren wat je waar-
devol vindt: je thuis, met anderen feesten, je eigen mening vormen en genieten van gewone 
dingen. In 1999 verhuisde moeder Truus naar de Alexanderhof. Dagelijks deed ze met haar 
hondje Penny de ronde en sloeg de winkel natuurlijk nooit over. Haar deur stond voor ieder-
een open. 

Met Pinksteren in 2004 kwam er door een verkeersongeluk onverwacht een einde aan haar 
leven. Ze was toen 82 jaar oud. Een harde klap voor iedereen die haar kende maar haar grote 
wens, geen lange lijdensweg, werd zo verhoord. 

In 1996 was er weer een grote verbouwing en verscheen de naam ‘Novy ’t Bazarke’. Het 
winkeloppervlak werd flink uitgebreid, van 250 m2 naar maar liefst 400 m2. Begin 1997 was 
de grootse heropening. Het assortiment was uitgebreid met vooral meer speelgoed. Maar 
daarna veranderde er veel. In 1998 kwam een dependance van het postkantoor. Daardoor 
kwamen er postbussen, een geldautomaat, drie nieuwe personeelsleden en nog langere 
werkdagen. Het jaar 2000 kwam met de millenniumbubbel, een spannend computermo-
ment. De euro was de nieuwe munt in 2002. Wat bleef was dat achter de kassa bij Verdon-
schot nog steeds zaklampen lagen om in geval van stroomstoring te kunnen blijven winke-
len en de vertrouwde gezichten van Vincent en Ans, en van Toos en zus Nell die al die jaren 
in de winkel actief bleven.  

Bij Vincent en Ans bleef de typische Verdonschot-humor, de gemoedelijkheid, hun rela-
tivering. Hun koperen bruiloftsfeest werd een uitbundig rock en roll-gebeuren. Vincent werd 
prins Carnaval bij de Pintewippers, broer Gerard was zijn adjudant. Carnaval vieren was 
hen trouwens met de paplepel ingegeven. Vooral Limburgse Truus was enthousiast over 
het meedoen aan de optocht en samen op stap gaan. Met opa paste zij dan maar wat graag 
op de kleintjes. Er was altijd wat te doen en te vertellen. De meeste winkelverhalen blijven 
geheim, van de klant die niet meer naar buiten durfde, bang om voor dief te worden aange-
zien, van de open winkeldeur waaraan Henk Pastoor iedere dag voelde of die wel echt dicht 
was, en van al die klanten die zich vergisten omdat Agnes en Jeanne zoveel op elkaar leken.

In 2009 kwam er een uitbreiding naar 500 m2 aan de zijde van de Markt en kwamen meer 
boeken en tijdschriften te koop. Het gangpad werd minder smal en de artikelen waren min-
der hoog opgestapeld. Voor de klanten was het daardoor overzichtelijker. Maar door het 
opkomende internetkopen verschenen donkere wolken boven ‘Novy ’t Bazarke’. In de win-
kel van Verdonschot vond je dan wel veel spullen, op het internet vind je er een veelvoud 
van. Daardoor werden lokale ondernemingen als de winkel van Verdonschot bedreigd. Ook 
waren er minder goede leveringen van inkoopcombinaties, waren er te kleine winstmarges 
en bleven de werkdagen onbehoorlijk lang. Daarnaast had zich voor het oude pand een 
koper gemeld om mee te doen aan de renovatie van het centrum van Hapert. Deze ontwik-
kelingen hebben Vincent en Ans doen besluiten de winkel aan het einde van 2020 te sluiten. 

In 1989 werd de winkel omgedoopt tot “Familux ‘t Bazarke”

Mandy en Mike, Vincent en Ans bij het 50-jarig bestaan van de winkel in 1996

HISTORIE
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

The Lab of Life: meer 
motivatie, energie en 
minder stress!
Nog enkele plaatsen beschikbaar 
voor de training

We leven in een veeleisende en snel veranderende 
maatschappij. Ruim een kwart van de 12- tot 
18-jarigen in de Kempen voelt zich vaak of zeer vaak 
gestrest. Vaak door school, huiswerk of door alles 
wat hij/zij moet doen, zoals een bijbaantje, sporten 
en social media. 

Om jongeren te helpen stress en het gevoel van 
overbelasting te verminderen, bieden gemeenten 
Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden weer 
een nieuwe The Lab of Life training aan. Met deze 
training leren jongeren hoe ze zelf om kunnen gaan 
met hun energie. Ook leren ze hoe ze de regie 
kunnen pakken over hun dagelijkse leven, zodat ze 
weer lekkerder in hun vel zitten.

Hoe ziet de training eruit?
De groepstraining bestaat uit vijf sessies van twee 
uur die om de week plaatsvinden. Onder 
begeleiding van een gecertificeerd trainer gaan 
jongeren op zoek naar wat echt bij hen past en 
waar ze energie van krijgen. Ze leren handelen 
vanuit intrinsieke motivatie en om te gaan met alle 
prikkels die dagelijks op hen afkomen. Ook leren ze 
doelen stellen, waarmee ze werken aan een goede 
balans tussen hun school- en privé-activiteiten. 
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek om 
duurzame gedragsverandering te realiseren en te 
borgen.

Meer informatie? 
Inschrijven is mogelijk voor alle jongeren van 12 tot 
en met 18 jaar uit de vier gemeenten. Eind januari  
start de eerstvolgende training. Deelname aan 
trainingen wordt vergoed door de vier gemeenten. 
Er zijn op dit moment nog enkele plaatsen 
beschikbaar. Let op: vol = vol! Meld je aan via 
info@suzannevangompel.nl (of stuur een e-mail 
voor meer informatie).

Deze training komt voort uit #Kempenbranie; een 
aanpak die inzet op het positief beïnvloeden van 
jongeren en hun omgeving. Kijk voor meer 
informatie op www.kempenbranie.nl. 

Vrijdag 14 januari jl. werd door wethouder Jansen de 
bol en het kruis teruggeplaatst op de het torentje van de 
kerk in Hapert. Het torentje onderging, evenals de rest 
van het voormalige kerkgebouw momenteel, een 
grondige opknapbeurt. De monumentale kerk en ook de 
naastgelegen pastorie worden daarmee geschikt en 
representatief gemaakt als onderdeel van de nieuwe 
multifunctionele accommodatie (MFA). 

De kerk staat al een aantal maanden in de steigers en 
wordt grondig onder handen genomen, met onder 
andere herstelwerkzaamheden aan het dak, de goten, 
het voegwerk, het schilderwerk en de beglazing. Ook 
het kerktorentje werd opgeknapt, waarbij de vaal 
geworden wijzerwerken werden gedemonteerd, 

schoongemaakt en opnieuw verguld. Er werd een nieuw 
motordrijfwerk gemonteerd en er kwamen nieuwe 
verlichtingselementen voor de cijfers en wijzers. 
Gelijktijdig met de revisie van de uurwerkinstallatie werd 
ook de torenbekroning hersteld. De loden muts onder 
de bekroning is gerepareerd en de bol en het kruis zijn 
geparelstraald en eveneens opnieuw verguld. De 
werkzaamheden werden uitgevoerd door Koninklijke 
Eijsbouts klokkengieterij en fabriek van torenuurwerken 
B.V. uit Asten.

Hiermee is het hoogste punt van de nieuwe MFA in ieder 
geval alvast klaar voor de nieuwe situatie. De MFA zal 
ingaande het schooljaar 2022-2023 (vanaf 1 september 
2022) in gebruik worden genomen.

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

Verleende alcoholvergunning
Bladel
•       Molenweg 14, uitoefenen van een horecabedrijf. 

Datum besluit: 05-01-2022.

Verleende exploitatievergunning

Bladel
•       Molenweg 14, exploiteren van een horecabedrijf 

ten behoeve van de recreatieboerderij. Datum 
besluit: 05-01-2022.

Melding vergunning apv / 
bijzondere wetten

Netersel
•       Fons van der Heijdenstraat 45, organiseren van 

“Creatief Netersel” op 20 februari, 18 april, 
26 juni, 18 september en 25 november 2022.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Goorland 4, tijdelijk in gebruik nemen van een 

perceel als (grond)depot.

Hapert
•       Castersedijk 20, veranderen van een inrichting 

(revisie) voor het houden van vleesvarkens (fase 1)

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•       Annie M.G. Schmidtlaan 11, bouwen van een 

berging en een carport. Datum besluit: 
05-01-2022;

•       Dwarsstraat 4 en 6, bouwen van een  twee-
onder-een-kapwoning en het aanleggen van 
inritten. Datum besluit: 11-01-2022.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hapert
•       Industrieweg 23, aanbrengen van gevelreclame 

op de voorgevel van een bedrijfspand. Datum 
besluit: 06-01-2022.

       Dwarsstraat 4 en 6, bouwen van een  twee-       Dwarsstraat 4 en 6, bouwen van een  twee-
onder-een-kapwoning en het aanleggen van onder-een-kapwoning en het aanleggen van onder-een-kapwoning en het aanleggen van 
inritten. Datum besluit: 11-01-2022.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

       Industrieweg 23, aanbrengen van gevelreclame 
op de voorgevel van een bedrijfspand. Datum 
besluit: 06-01-2022.

       Annie M.G. Schmidtlaan 11, bouwen van een 
berging en een carport. Datum besluit: 
05-01-2022;

       Dwarsstraat 4 en 6, bouwen van een  twee-

berging en een carport. Datum besluit: berging en een carport. Datum besluit: 

       Dwarsstraat 4 en 6, bouwen van een  twee-
onder-een-kapwoning en het aanleggen van 
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Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn
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verlenging beslistermijn
Omgevingsvergunning Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn
Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn
Omgevingsvergunning 

       Industrieweg 23, aanbrengen van gevelreclame 
op de voorgevel van een bedrijfspand. Datum 

       Industrieweg 23, aanbrengen van gevelreclame 
op de voorgevel van een bedrijfspand. Datum 

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 28 december 2021 de volgende 
besluiten genomen:

Decembercirculaire 2021
Kennis van genomen. De raad wordt geïnformeerd.

Management Letter 2021 gemeente Bladel
Voor kennisgeving aangenomen.

3e herziening bestemmingsplan ‘Buitengebied 
Bladel 2014’
Met de voorbereidingen wordt gestart, zodat er voor 
1 juli 2022 een ontwerp ter inzage gelegd kan worden. 
Adviesbureau Reland wordt de opdracht verleend om 
het (voorontwerp) bestemmingsplan en de 
geconsolideerde versie op te stellen.

Ontwerpbestemmingsplan ‘Wenshuys Bladel’
Ter inzage leggen. Er wordt geen exploitatieplan 
vastgesteld.

Uitvoering motie Koopgarantconstructie in 
Bladel
Invulling geven aan de motie door het vaststellen van 

de evaluatie van koopgarant. De raad wordt 
geïnformeerd.

Principeverzoek ontwikkeling melkveehouderij 
Hoogeloon
Middels een wijzigingsplan meewerken aan de 
vormverandering van het bouwvlak. In principe 
meewerken aan de uitbreiding van de kaasmakerij en 
de uitbreiding van het bouwvlak met een specifieke 
aanduiding ‘opslag ruwvoer’, onder de voorwaarde dat 
de Adviescommissie Agrarisch Bouwaanvragen (AAB) 
positief adviseert dat er sprake blijft van een agrarisch 
bedrijf ter plaatse en de noodzaak voor verbreding met 
de nevenactiviteit en uitbreiding bouwvlak voor de 
opslag van ruwvoer voldoende is aangetoond.

Beslissing op bezwaar subsidie duurzame 
energie
Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit van 
6 augustus wordt in stand gelaten.

Beslissing op bezwaar subsidie duurzame 
energie
Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit van 
20 april wordt in stand gelaten.

Beslissing op bezwaar subsidie duurzame 
energie
Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit van 
22 april wordt in stand gelaten.

Ongelijkvloerse oversteek N284
Er wordt gekozen voor een ongelijkvloerse oversteek 
van de N284 ter hoogte van kruispunt Europalaan/
Bredasebaan in de vorm van een fietstunnel, mits 
veiligheid, toegankelijkheid en een groene inpassing 
voldoende wordt gewaarborgd. Dit besluit wordt aan 
de Stuurgroep N284 gecommuniceerd. De raad wordt 
geïnformeerd.

Convenant Delta Fiber
Ingestemd. Overgaan tot ondertekening. Wethouder 
Van der Linden wordt hiervoor gemachtigd.

Beslissing op bezwaar subsidie duurzame 
energie
Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit van 
9 september wordt in stand gelaten.

Ingestemd. Overgaan tot ondertekening. Wethouder 
Van der Linden wordt hiervoor gemachtigd.Van der Linden wordt hiervoor gemachtigd.Van der Linden wordt hiervoor gemachtigd.

Beslissing op bezwaar subsidie duurzame 

Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit van 
9 september wordt in stand gelaten.

Convenant Delta Fiber
Ingestemd. Overgaan tot ondertekening. Wethouder 
Convenant Delta FiberConvenant Delta Fiber
Ingestemd. Overgaan tot ondertekening. Wethouder 
Van der Linden wordt hiervoor gemachtigd.

Beslissing op bezwaar subsidie duurzame 

Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit van Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit van Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit van Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit van Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit van 
9 september wordt in stand gelaten.9 september wordt in stand gelaten.

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 10-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
2. Verzwaren van het netwerk, parallel aan de N284 Bladel week 42-2021 t/m week 03-2022 Hurkmans B.V. voor Enexis

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
/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. 088 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel
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“DÉ FORD-SPECIALIST VAN DE KEMPEN”

DÉ FORD-SPECIALIST

VAN DE KEMPEN

Wilhelminalaan 3 - Vessem  |  WWW.PVANDEVEN.NL 

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem 
Tel. 0497-591766

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

CITROEN  C1  5 DRS  PS GRIJS 2010 POA
FORD  FIESTA  1.3I  3 DRS GRIJS 2003 2550
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT 1.3I  5 DRS. GRIJS 2009 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS. ZWART 2012 POA  
SUZUKI  SWIFT  1.3I  3 DRS. AC  PS GRIJS 2005 3750
SUZUKI  SWIFT  1.3I  3 DRS. AC  PS WIT 2009 POA
TOYOTA  YARIS 1.3I DRS.  AUTOMAAT GRIJS 2003 POA             
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN   2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS   1.0I  3DRS GRIJS 2006 3950
VW  POLO  1.2I  3DRS. GRIJS 2003 POA

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

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

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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Voor reparatie, onderhoud en APK naar:

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

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

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

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

Km-stand : 13.234 KM
Bouwjaar : 2021

Aantal deuren : 5
Brandstof : Benzine

Toyota Yaris 1.5 Hybrid Style - LED - Smartlink - Adaptive cruise

Nu tijdelijk 

€ 24.950,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 385,- per maand!*

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

Voor het complete airco onderhoud voorVoor het complete airco onderhoud voor
alle auto’s en voertuigen alle auto’s en voertuigen 

DE AIRCO SPECIALST
Airco Service Hein

Bedrijfsweg 4B I 5531PT Bladel I 0497 336388 I www.aircoservicehein.nl

Airco Service Hein

Voor hVoor hV comVVVoor hVoor hVoor hVVVoor hVoor hoooor hoor hVoor hoooor hVoor hVoor hVVVoor hVooVoor hVVVoor hVoor hroor h het oor h het oor he het et  het t oor hroor h het oor hroor h ccccocooooomommmm

DE 
WIJ 
ZIJN 

VERHUISD !
Ons nieuwe adres

Postelweg 15 
Bladel

(Voormalig pand Auto Daniels)

Postelweg 15 I 5531 MV  Bladel I 0497 336388 I www.aircoservicehein.nl
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PACO: 6000M2 MEGASTORE
EUROPALAAN 39
3900 PELT (BELGIË)
SLECHTS 5 MIN. RIJDEN VANUIT DE GRENSOVERGANG BIJ BERGEIJK

OPENINGSTIJDEN:
Donderdag: 13-18 uur
Vrijdag: 10-18 uur
Zaterdag: 10-18 uur

Zondag: 10-18 uur
Maandag: 13-18 uur
Dinsdag & woensdag: gesloten

www.pacomeubelen.com
Klantenservice:
algemeen@pacomeubelen.nl
pacomeubelen.com/contact Volg ons op

social media!

IEDERE ZONDAG 
OPEN!

BLIJFT U LIEVER THUIS? WIJ BEZORGEN AAN HUIS, BESTEL ONLINE: WWW.PACOMEUBELEN.COM

vanuit NL: 0031 85 76 00 390
vanuit BE: 0032 11 98 88 78

399,-
NU SLECHTS:

189,-
U BESPAART: 210,- (53%)

199,-
NU SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 130,- (65%)

1598,-
NU SLECHTS:

799,-
U BESPAART: 799,- (50%)

CONTAINER
VOORDEEL
GOEDKOPER VINDT U DIT NERGENS!
-15% -25% -30% -40% -50% -60% 

1598,-
NU SLECHTS:

799
U BESPAART: 799,- (50%)

STOERE HOEKBANK XL ‘RIVERWOOD‘
Afgewerkt in de duurzame stof Preston, B:263 x D:213 x H:80 cm

Leverbaar in cognac, groen en antraciet en in spiegelbeeld

109,-
NU SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 40,- (37%)

KRANTENBAK 
SLIDER ‘SION’
B:46 x D:30 x H:60 cm 

Leverbaar in cognac, groen en antraciet en in spiegelbeeld

449,-
NU SLECHTS:

299,-
U BESPAART: 150,- (33%)

MASSIEF MANGOHOUTEN 
TV-KAST ‘ELEVATION’ 

B:130 x D:42 x H:55 cm

599,-
NU  SLECHTS:

399,-
U BESPAART: 200,- (33%)

MASSIEF MANGOHOUTEN EETTAFEL ‘IMPERIAL’
Inclusief zwart metalen ‘spinpoot’, L:180 x D:90 x H:76 cm 
Het robuuste blad met oneffenheden geeft deze tafel een stoer karakter
(Tegen een meerprijs ook leverbaar in een lengte van 210 en 240 cm)

Leverbaar met een 
recht of ovaal blad

139,-
NU SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 70,- (50%)

BIJZETTAFEL 
‘BOHOMI’ 

Ø60 x H:64 cm

Tegen een meerprijs ook 
leverbaar in ø70 cm

549,-
NU SLECHTS:

299,-
U BESPAART: 250,- (45%)

RONDE MASSIEF MANGOHOUTEN 
EETTAFEL ‘ASMARA’
Inclusief zwart metalen ‘4-poot’, Ø:130 x H:76 cm 
(Tegen een meerprijs ook leverbaar in 150 cm)

549,-
NU SLECHTS:

299
U BESPAART: 250,- (45%)

RONDE MASSIEF MANGOHOUTEN 

549,-
NU SLECHTS:

299,-
U BESPAART: 250,- (46%)

RONDE MASSIEF MANGOHOUTEN 
EETTAFEL ‘PURE’
Inclusief zwart metalen ‘X-poot’, Ø:120 x H:76 cm 
(Tegen een meerprijs ook leverbaar in  130, 140 of 150 cm )

549,-
NU SLECHTS:

299,-
U BESPAART: 250,- (46%)

RONDE MASSIEF MANGOHOUTEN 

109,-
NU SLECHTS:

69,-
U BESPAART: 40,- (37%)

109,-109,-109,-
NU SLECHTS:

69
U BESPAART: 40,- (37%)

Leverbaar in
3 kleuren

199,-
NU SLECHTS:

69
U BESPAART: 130,- (65%)

FAUTEUIL 
‘HARBOUR’ 
Leverbaar in 5 kleuren

399,-
NU SLECHTS:

189
U BESPAART: 210,- (53%)

189,-
SET VAN 3 SLECHTS:

89,-
U BESPAART: 100,- (53%)

SALONTAFELSET ‘SOPRANOS’ 
(SET VAN 3)
Leverbaar in naturel of zwart mangohout 
Ø50 x H:50 cm, Ø40 x H:40 cm, Ø30 x H:30 cm

ONZE MEGASTORE IS OPEN ! BEZOEK ONS NET OVER DE GRENS 

Leverbaar in 3 kleuren

299,-
NU SLECHTS:

199,-
U BESPAART: 100,- (33%)
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Droom Stoof
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 500 gr varkenswangen
o 1 ui
o 1 solo knoflook
o 1 el kerrie madras kruiden
o 2 el tomatenpuree
o 1 el sambal (brandal)
o 3 el ketjap manis
o 200 ml kokosmelk
o zout en peper

Snijd de varkenswangen in stukjes.
Bestrooi het vlees met zout en peper.
Snipper de ui in grove stukken en
hak de knoflook grof.

Bak het varkensvlees met wat boter
bruin aan. Haal het vlees uit de pan
en doe de ui en knoflookstukjes erin.
Fruit even aan en schep dan het vlees
er weer bij.

Voeg de kerrie en sambal toe, en laat
dit even meebakken tot het begint te
geuren. Voeg dan de tomatenpuree
toe en laat deze even ontzuren

(gewoon meebakken).

Giet de kokosmelk en de ketjap
manis erbij en stoof met de deksel op
de pan in 3 uur gaar op een klein
vuurtje. Roer af en toe door en voeg
een scheutje water toe wanneer het te
droog wordt.

Stoofvlees is altijd het lekkerst
wanneer je dit pas de volgende dag
eet.

Serveer met friet of rijst en een frisse
salade.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 15  min Klaar in: 3 uur

Wanneer je googled op stoofvleesrecepten 
kom je vaak de titel droom van een stoof tegen. 
Getriggerd door deze mooie benaming 
heb ik al vaker gedacht, dat moet toch iets 
bijzonders zijn. Maar omdat het zulke basic 
ingrediënten bevat had ik niet meteen zoiets 
van dat moet ik proberen. 

Na varkenswangen gekocht te hebben bij de slager, omdat ik deze ook wel eens wilde proberen, 
heb ik de twee gecombineerd en ja….. echt een droom van een stoof. 

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

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

DE 
VAKMENSEN 

VAN 
HOUTMARKT 

VAN HAM
MAKEN 

HET 
VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR

NA

Droom Stoof
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 500 gr varkenswangen
o 1 ui
o 1 solo knoflook
o 1 el kerrie madras kruiden
o 2 el tomatenpuree
o 1 el sambal (brandal)
o 3 el ketjap manis
o 200 ml kokosmelk
o zout en peper

Snijd de varkenswangen in stukjes.
Bestrooi het vlees met zout en peper.
Snipper de ui in grove stukken en
hak de knoflook grof.

Bak het varkensvlees met wat boter
bruin aan. Haal het vlees uit de pan
en doe de ui en knoflookstukjes erin.
Fruit even aan en schep dan het vlees
er weer bij.

Voeg de kerrie en sambal toe, en laat
dit even meebakken tot het begint te
geuren. Voeg dan de tomatenpuree
toe en laat deze even ontzuren

(gewoon meebakken).

Giet de kokosmelk en de ketjap
manis erbij en stoof met de deksel op
de pan in 3 uur gaar op een klein
vuurtje. Roer af en toe door en voeg
een scheutje water toe wanneer het te
droog wordt.

Stoofvlees is altijd het lekkerst
wanneer je dit pas de volgende dag
eet.

Serveer met friet of rijst en een frisse
salade.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 15  min Klaar in: 3 uur

Droom Stoof
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 500 gr varkenswangen
o 1 ui
o 1 solo knoflook
o 1 el kerrie madras kruiden
o 2 el tomatenpuree
o 1 el sambal (brandal)
o 3 el ketjap manis
o 200 ml kokosmelk
o zout en peper

Snijd de varkenswangen in stukjes.
Bestrooi het vlees met zout en peper.
Snipper de ui in grove stukken en
hak de knoflook grof.

Bak het varkensvlees met wat boter
bruin aan. Haal het vlees uit de pan
en doe de ui en knoflookstukjes erin.
Fruit even aan en schep dan het vlees
er weer bij.

Voeg de kerrie en sambal toe, en laat
dit even meebakken tot het begint te
geuren. Voeg dan de tomatenpuree
toe en laat deze even ontzuren

(gewoon meebakken).

Giet de kokosmelk en de ketjap
manis erbij en stoof met de deksel op
de pan in 3 uur gaar op een klein
vuurtje. Roer af en toe door en voeg
een scheutje water toe wanneer het te
droog wordt.

Stoofvlees is altijd het lekkerst
wanneer je dit pas de volgende dag
eet.

Serveer met friet of rijst en een frisse
salade.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 15  min Klaar in: 3 uur

HOOGELOON - 
Hoofdtrainer Nik 
Bierens heeft zijn 
contract met een jaar 
verlengd bij 3e klas-
ser vv Hoogeloon, tot 
medio 2023. 

Dit betekent dat Nik hiermee zijn 6e seizoen 

bij de blauw-witten ingaat. De hoofdtrainer 
uit Witgoor Dessel heeft het nog steeds goed 
naar zijn zin in Hoogeloon en geeft aan dat 
hij de spelersgroep nog beter kan laten pres-
teren. 

Wij zijn ervan overtuigd dat Nik de selectie-
spelers optimaal kan motiveren voor  een 
nieuw voetbalseizoen.

Nik Bierens verlengt contract 
bij vv Hoogeloon

INFORMATIEF

Van landelijk klassiek
tot strak modern!

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

Op 11 januari ondertekenden wethouder 
Rombouts, wethouder Van der Linden 
(gemeente Bladel) en Arjan Verhagen een 
dienstverleningsovereenkomst met Visit 
Bladel/Reusel-De Mierden. Hierin zijn de 
taken, verantwoordelijkheden en financi-
ele relatie tussen Visit Bladel/Reusel-De 
Mierden en beide gemeenten vastgelegd. 

Visit neemt de taken over van het oude TIP. 
Kwartiermaker Ben Maas heeft een enthou-
siast bestuur gevormd van ondernemers uit 
diverse recreatieve sectoren: Arjan Verhagen 
(Landgoed De Biestheuvel), Luuk Romme 

(De Buitenman), Nina Garvelink (De Achter-
ste Hoef) en Gertjan Lavrijsen (Hollanders-
hoeve). Met de overeenkomst wordt duide-
lijkheid en vertrouwen uitgesproken én een 
professionaliseringsslag gemaakt. Samen 
gaan we Bladel en Reusel-De Mierden toe-
ristisch recreatief nog aantrekkelijker maken.

Fijn vertoeven in Bladel  
en Reusel-De Mierden
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PLAN NU EEN PROEFRIT
IN  DE  VERNIEUWDE MAZDA CX-5 

NU TOT € 2.000 
UPGR ADEVOORDEEL

Mazda CX-5 2022 vanaf € 36.490. Gemiddeld verbruik Mazda CX-5 van 6,1 tot 8,0 liter per 100 km / van 16,4 tot 12,5 km per liter / CO2-uitstoot van 
153 tot 182 g/km. De vermelde WLTP waarden voor het gecombineerde brandstofverbruik en de CO2-uitstoot zijn gemeten volgens de nieuwe WLTP-
testmethodiek. Alle technische gegevens zijn onder voorbehoud van de officiële homologatie en kunnen mogelijk nog aangepast worden. Genoemde prijzen 
zijn incl. BPM, BTW en kosten rijklaar maken, excl. metallic/mica lak en opties. Actie geldig bij particuliere/zakelijke aanschaf met uiterlijke aankoopdatum 
15 december 2021 tot 31 maart 2022, eerst mogelijke registratie na 1 mei 2022 en uiterlijke registratie 30 september 2022. De actie is geldig vanaf de 
Luxury-uitvoering. Niet geldig bij zakelijke/private lease of in combinatie met andere acties. Actie geldt niet op voorraadauto’s. Afgebeeld model kan afwijken 
van de daadwerkelijke specificaties. Prijswijzigingen voorbehouden. Zie voor kosten en voorwaarden: www.mazda.nl. 

DRIVE  TOGETHER

. Vernieuwd design met rijke standaarduitrusting

. Hoog trekgewicht van ten minste 1.800kg

. Meer keuzemogelijkheden waaronder nieuwe speciale uitvoeringen

LOUWMAN MAZDA
Charles Petitweg 41 | 4827 HJ Breda | 076-5218962
Vaalserbergweg 2 | 5628 CJ Eindhoven | 040-2911800
Kraaivenstraat 10 | 5048 AB Tilburg | 013-5959190
www.louwman.nl/mazda | louwman louwman.nl 

i   Garagebedr jf De Sleutel

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

 Diagnose stellen benzine- en diesel motoren
 Groot / klein onderhoud personen- en bedrijfswagens
 Gebruikte en nieuwe auto’s
 Reparaties van alle merken

 Banden service winter- en zomerbanden
 Electronica diagnose
 Airconditioning R134A / R1234YF
 APK keuring

WIJ ZIJN VERHUISD !

Ons nieuwe adres is:
Postelweg 15 - Bladel

(Voormalig pand Auto Daniels)

Adres: Postelweg 15 | Plaats: 5531MV Bladel | Tel: 0497 - 33 63 88 | URL: www.garagebedrijfdesleutel.nl
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Wegens suc-
ces herhaald, dat geldt 
voor de Top 11 die sa-
mengesteld wordt door 
carnavalsvereniging De 
Pintewippers uit Hapert 
en bij KempenFM uitge-
zonden wordt. Heel veel 
stemmen uit héél Bra-
bant en ver daarbuiten 

kwamen vorig jaar binnen. De betrokken-
heid bleek enorm, niet in de laatste plaats 
omdat het door alle groepen van ‘Brabant 
zoals het was’ werd gedeeld. Met Kevin 
Verdonschot en Joey Nabben praten we na 
en kijken we naar de nieuwe editie.

Carnavallen in huiselijke kring
De Top 11 was een alternatief voor het echte 
carnavalsfeest. “We dachten carnaval naar 
de Brabantse huiskamers te brengen en dat 
is gelukt”, glundert Kevin nog na. “We mogen 
gerust concluderen dat het ontploft is. Echt 
mooi. Dit jaar zitten we met het probleem dat 
we nog steeds niet weten of carnaval door zal 
gaan en dus spelen we er alvast 
op in dat we weer gaan carnaval-
len in huiselijke kring. We hadden 
eigenlijk al bedacht dat we de 
Top 11 om zouden zetten naar een  
fysiek evenement, met artiesten 
op het podium en groot feest in 
de zaal tijdens de live-uitzending. 
Die plannen zetten we nog even 
in de koelkast maar dat gaat er 
ooit van komen, let maar op.”

Samenwerking
De Pintewippers zochten vorig jaar de sa-
menwerking op met Twilight Entertainment 
van Toine Dirks, zelf carnvalsvierder in hart 
en nieren. Joey: “Hij heeft een aantal arties-
ten aangeschreven om promo-filmpjes op te 
nemen en toen ging het een eigen leven lei-
den. Andere artiesten sloten spontaan aan en 
we werden overspoeld met leuke filmpjes. En 
blijkbaar heeft het de mensen aangezet om te 
stemmen want er zijn onverwacht veel stem-
men binnengekomen. En echt niet alleen uit 
Hapert en omgeving; in het hele land werd 
gestemd. We kunnen alleen maar hopen dat 
ze ook allemaal naar de uitzending van Kem-
penFM hebben geluisterd; via YouTube was 
het allemaal te volgen want KFM is niet in het 
hele land te ontvangen. Daar willen we dit 
jaar nog iets mee doen, trouwens: dat luiste-
raars foto’s of filmpjes naar ons opsturen ter-

wijl ze aan het luisteren zijn. Kunnen we dat 
volgend jaar voor de promotie gebruiken.”

Amsterdam
Over de radio-uitzending is ook nog een 
mooie anekdote te vertellen. Kevin: “Arie van 
de Pol zat in quarantaine en dus konden we 
niet in de studio van Kempen FM terecht. Een 
vriend van mij - Michiel Wesselink - heeft 
contacten in een studio in Amsterdam en 
die werd beschikbaar gesteld. Wij, met code 
oranje vanwege voorspelde sneeuwval, naar 
Amsterdam waar Arie via een Zoom-verbin-
ding de uitzending zat te presenteren. Schit-
terend, ja je moet er wat voor over hebben. 
We hebben zoveel plezier gehad. Diezelfde 
vriend had overigens nog een mooie jingle 
voor ons opgenomen. Hij had opnames met 
Hadewych Minis en vroeg haar of ze even iets 
in wilde zingen. Dat deed ze met plezier. Ik 
wist niet wat ik hoorde, zó leuk.”

Groot bereik
Doordat de Facebookpagina’s van ‘Brabant 
zoals het was’ meededen aan de actie, was 
het bereik enorm groot. Kevin: “Ronald Damen 
staat altijd open voor acties als deze en we zijn 

dan ook heel blij dat hij dit jaar 
ook weer zijn medewerking heeft 
toegezegd. Ook al kunnen we mis-
schien niet samen carnavallen in 
een feesttent, dit geeft toch een 
stukje verbinding en dat is mooi.” 
De heren hebben plannen genoeg 
als het ooit tot een live-evenement 
komt want dat dat gaat gebeuren, 
staat vast. “Omdat we met een 

groep mensen aan deze plannen werken, die 
goede ideeën hebben en de schouders eron-
der zetten, gaat dat lukken, zeker weten”, aldus 
Kevin en Joey. Gekscherend voegen ze eraan 
toe: “Zou toch mooi zijn als we volgend jaar 
bij Beau aan tafel zitten om over onze plannen 
te vertellen?” De plannen gaan nog verder: 
“Waarom zetten we geen Glazen Huis neer op 
de Markt in Hapert? Kunnen we van daaruit de 
uitzending maken.”

Stembussen zijn open
De digitale stembussen zijn geopend. Vanaf 
nu kun je de drie meest populaire carnavals- 
platen insturen en meehelpen aan een  
ludieke uitzending. Kevin: “Je mag ook herin-
neringen aan een plaat doorgeven, dan kun-
nen we die anekdotes gebruiken in de uitzen-
ding. Stemmen kan door de QR-code bij dit 
artikel te scannen of via www.pintewippers.nl.  
Fysiek stemmen is ook mogelijk: knip de bon 
in deze krant uit, vul ‘m in en stop ‘m in de 

bus bij De Hapertse Hofdame, aan de Markt 
in Hapert. Stemmen kan tot 11 februari, daar-
na gaan we tellen en de lijst samenstellen. Op 
carnavalszaterdag om 14.00 uur hoor je alle 
platen terug op KempenFM.”

Steun je vereniging
Door te stemmen kun je ook nog de wagen-
bouwersgroep van je keuze sponsoren. “Net 
als vorig jaar is elke stem voor de Top 11 ook 

een stem op een carnavalsgroep. De groep 
die uiteindelijk de meeste stemmen binnen-
haalt, krijgt een geldbedrag van € 250,- van 
de KempenOptocht. Reden genoeg om alle 
leden te motiveren een stem uit te brengen. 
We hopen net zoveel stemmen als vorig jaar 
op te halen of misschien zelfs nóg meer. Het 
laat ons in ieder geval voelen dat carnaval bij 
de mensen in het bloed zit en dat alternatieve 
evenementen omarmd worden.”

Carnavallen in huiselijke kring
De Pintewippers uit Hapert organiseert Top 11 uitzending bij KempenFM

Wat zijn jouw favoriete carnavalsnummers? Stem op jouw top 3! 

Kies de 3 nummers die volgens jou niet mogen ontbreken in dé lijst met de 11 beste 
carnavalsnummers aller tijden.

Carnavalsnummer 1: .......................................................................................................................................................

Carnavalsnummer 2: ......................................................................................................................................................

Carnavalsnummer 3: ......................................................................................................................................................

We verloten € 250,- onder alle deelnemers van de KempenOptocht. Je kunt jouw top 11 stem 
vrijblijvend doneren aan één van de deelnemende groepen. De groep waar jij op stemt maakt 
extra kans op deze € 250,-!

De groep die ik wil steunen is.......................................................................................................................................

Gegevens voor de statistieken (optioneel)

Naam:......................................................................................................................................
Laat je naam achter en mogelijk benoemen we jou in onze uitzending! 
We laten weten als jouw stem de winnende was.

Wat is je woonplaats? ....................................................................................................

Wat is je leeftijd? ..............................................................................................................

Wil je op de hoogte blijven? Vul dan hier je mailadres in: .............................................................................

De digitale stembussen zijn geopend. Vanaf nu kun je de drie meest populaire carnavalsplaten insturen en meehelpen 
aan een ludieke uitzending. Kevin: “Je mag ook herinneringen aan een plaat doorgeven, dan kunnen we die anekdotes 
gebruiken in de uitzending. Stemmen kan door de QR-code bij dit artikel te scannen of via www.pintewippers.nl”
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 Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje zodat op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die getallen 
één keer voorkomen. Veel succes!

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 2

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

#8

3 8
9 2 7 3 8 7

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

1 2 4 7 6
2 7 4

4 1 4 5 6 9
8 8 7 2

3 7 2 9 3 6 8
4

2 3 1
7

3 9 8 2 8 5 2
2 6 9 4

5 4 1 6 7 6
8 2 4

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

9 2 1 2 1 8
6 6

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 3

H
e hated to set precedents; those w

ho did so w
ere som

etim
es prom

oted, m
ore

frequently they joined their ancestors.
-- Robert A. H

einlein

2 8 5 1
6 7

3 5
4 5

1 4 8 3
9 5

7 9
4 2

8 4 2 9

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

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

www.puzzelpro.nl©

AAGJE
AALST

AMPUTEREN
ANIMO

ERFGEBRUIK
ETHISCH

FLESVORMIG
GALEI

GEMENERIK
GENADE
GENOT

GOEDHEID
HANDLEZER

INNIG

KANTON
KAPZAAG
KNAUW

KOFFIEKOEK
KORAN
KORPS
KRENG
KROLS
LEGAAL
LOPER
MAAND

MINNEKOZEN
MISDAAD
NIETIG

ONNOZEL
PLEIN

PLOTSELING
PRAATGROEP
PRIORITEIT

SARONG
SLAAPMAT
SLAOLIE
SMAKKEN

SNEEK
SPATSCHERM

STREEK
VIBRATIE

ZUSJE

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

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

De winnaar van vorige week is: 

Elma Spooren uit Duizel

met de oplossing: 
‘Naturistencampings’

Elma heeft een PC55-pakket gewonnen 
bestaande uit een handdoek, bidon en heuptas.

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

In deze puzzel was een foutje geslopen: in het antwoord ‘Beslisboom’ was een verkeerde letter aangeduid. Excuses daarvoor. 
Soms slipt er eentje tussendoor   Groet, Paul
Cryptofilippine – Thema: Natuur(lijk) • Oplossing: Naturistencampings • Antwoorden: A: Handpalm – B: Notenbalken – 
C: Splijtzwam – D: Nachtuilen – E: Dwarsbomen – F: Groencertificaat – G: Beslisboom – H: Granaatappel – I: Plantsoenendienst – 
J: Bananenschil – K: Boomchirurg – L: Klimplanten – M: Luizenmoeder – N: Kreupelhout O: Meikevers – P: Pruimentijd – 
Q: Jan van Gent – R: Vleesboom

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 #3
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 3

I don't have any solution, but I certainly adm
ire the problem

.
-- Ashleigh Brilliant

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

5 1
4 5 2 7

3 9 6 1 8 4
8 6

8 5 4

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

PUZZELEN
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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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Een duim omhoog voor Stichting Blaaldu6. Het Alge-
meen Maatschappelijk Werk Lumens bedankt Stichting 
Blaaldu6 voor de gift die een zieke cliënt heeft mogen 
ontvangen voor de aanschaf van warme kleding.

Ellen Ooms

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

Onze duim gaat omhoog voor de heren-recreanten van 
volleybalvereniging Pegasus. Al jaren zijn zij de drijvende 
kracht achter de oliebollenverkoop in Reusel op oud-
jaarsdag. Ook dit jaar waren de oliebollen weer heerlijk. 
Bedankt mannen! 

Namens alle leden van Pegasus

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

Een duim omhoog voor de buurtgenoten van het Weijererf in Reusel voor de belangstelling en 
hulp tijdens het verblijf van mijn vrouw in het ziekenhuis.

Harrie en Lies Janssen-van Kemenade

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

Een duim omhoog voor de buurtbewoners die indirect hun zorgen hebben gedeeld over de 
container aan de Richelpad in Lage Mierde en grote dank aan de eigenaren voor het spoedig 
verwijderen van de container. Eind goed, al goed! 

Merel van der Hoff 

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

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!

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... de eerste fi ets 
in 1771 in Parijs te zien 
was? Het was een houten 

loopfi ets. Hij bestond uit 
drie onderdelen die niet 
draaibaar waren, dus 
lekker fi etsen was er 
niet bij. Je kon er 

alleen recht mee vooruit. 

In 1870 werd de draisine 
uitgevonden, die was 
uitgerust met een 
stuurmechanisme. 

25 jaar later kwam de 
Macmillan op de markt, 
waar pedalen op zaten.

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

ALLERHANDE

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

De politie heeft 
op 5 januari 
2022 een snel-
he ids c ontro le 
gehouden op de 
R i e t h o v e n s e -
weg in Steensel. 

Hierbij zijn 8 automobilisten bekeurd voor 
te hard rijden.

Verkeerscontrole 
in Steensel

Door corona 
vindt tweeder-
de van de Bra-
banders het 
b e l a n g r i j k e r 
om een goede 
weerstand te 

hebben. Dit blijkt uit een peiling van het 
ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en 
Sport onder ruim 1.500 Nederlanders. Drie-
kwart van de Brabanders wil graag fitter 
zijn. Dat doen ze door meer te bewegen en 
gezonder te eten en drinken. 

Om je fitter te voelen, hoef je niet meteen je 
leven om te gooien. Kleine veranderingen 
kunnen binnen een paar weken al groot ef-
fect hebben. Daardoor voel je je fitter en ben 
je beter beschermd tegen ziekmakers, zoals 
virussen. Fitter worden doet iedereen op zijn 
eigen manier. Het is goed om een manier te 
vinden die bij jou past en die je kan volhou-
den. De een gaat vaker wandelen – óók als 
het ’s avonds donker is – en veel verse pro-
ducten eten. Een ander heeft meer aan een 
dagelijks fruitmoment, vaker de fiets pakken 
en zonder telefoon naar bed gaan. 

Top 5 tips: 
- Vaker een wandeling maken (66%)
-  Vaker water drinken in plaats van sap of fris-

drank (45%)
- Naar bed gaan wanneer ik moe ben (43%)
-  Vaker de fiets pakken in plaats van de auto 

of het openbaar vervoer (35%)
-  Vaker de trap pakken in plaats van de lift 

(32%) 

Er zijn ontelbare manieren om fitter te wor-
den. Ontdek wat bij jou past op: 

www.fitopjouwmanier.nl

Fitter de donkere 
dagen door!

Op maandag 
31 januari 2022 
vindt de kan-
didaatstel l ing 
plaats voor de 
leden van de 
raad van de ge-

meente Eersel. Op die dag leveren poli-
tieke partijen bij het centraal stembureau 
van de gemeente hun kandidatenlijst in. 
Het inleveren van de kandidatenlijsten kan 
tussen 09.00 en 17.00 uur bij team verkie-
zingen, Dijk 15 in Eersel. 

Voorinlevering van de kandidatenlijsten
Om er zeker van te zijn dat bovengenoemde 
stukken voor de kandidatenlijst helemaal in 
orde zijn kunnen politieke partijen vanaf 10 
januari 2022 contact opnemen met team ver-
kiezingen voor het maken van een afspraak 
voor een voorinlevering. Je kunt ons mailen 
op verkiezingen@eersel.nl. 

Wil je meer informatie over de kandidaatstel-
ling en de in te leveren stukken? Neem dan 
contact via bovengenoemd e-mailadres.

Belangrijke data 
voor 
kandidaatstelling 
gemeenteraads-
verkiezingen
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Oktober zoekt:

Vrijwilliger zwemmen
Onze cliënten van de locaties Floriaan, Kem-
penland en Mariahof hebben ondersteuning 
nodig bij het zwemmen.

Samen gaan jullie naar het zwembad. Je helpt 
ze met aan- en uitkleden en je begeleidt ze in 
het water. Dit doe je samen met een coördi-
nator Welzijn en met de andere vrijwilligers.

Maatje Floriaan
Welke vrijwilliger wil samen met mevrouw 
een stukje gaan wandelen, een praatje 
maken, een sigaretje roken of samen naar 
de Zevenster gaan? Mevrouw voelt zich vaak 
opgesloten en wil er af en toe even gezellig 
op uit.

Vrijwilliger koff ie-uurtje Kempenland
Elke woensdagavond van 18.30 -19.30 uur is 
er een koff ie uurtje. Jij zet de ruimte klaar, ont-
vangt de gasten en schenkt een kopje koff ie 
of thee in. Er wordt een spelletje gespeeld, 
lekker naar muziek geluisterd of gewoon 
gezellig gekletst.

Vrijwilliger Mannenavond Kempenland
Wil jij op donderdagavond samen met een 
clubje mannen biljarten, darten, kaarten of 
gewoon gezellig een praatje maken? 

Je haalt en brengt de cliënten, zet de ruimte 
klaar en schenkt koff ie of thee. 

Voor meer info? Annet/Marloes: telefoon 
088-2457795 / 06-5158 7622 of e-mail naar 
coordinatorenvrijwilligers@zorginoktober.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

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

www.pc55.nl 
goed om 
te weten

ALLERHANDE

Op 10 januari waren wij 60 jaar getrouwd. 
We willen iedereen bedanken voor de leuke felicitaties, 

kaarten, bloemen en cadeaus die we hebben ontvangen. 

Ook het zingen door de buurt was een hele leuke verrassing.
Ondanks de corona beperkingen werd het voor ons 

toch een onvergetelijke dag. Bedankt!!

Wim en Corrie Huijbregts-Lathouwers

Bedankt!Bedankt!

Op de vaccinatielocatie in Eindhoven kan 
men ook een boosterprik zonder afspraak 
krijgen. Het is voor iedereen van 18 jaar en 
ouder. 

Er geldt dan ook een vrije inloop voor de 1e, 2e 
en 3e prik (dit was in Helmond al het geval).

Haal je 
boosterprik 
zonder afspraak 
ook in Eindhoven

Rectifi catie
Door een vervelend misverstand is in 
een vorig bericht het logo van Bladel 
Transparant onder onze informatie 
terecht gekomen.

Daardoor is wellicht de indruk kunnen 
ontstaan dat ‘Locatie vereniging Bladel’ 
aan deze lokale politieke partij is gelieerd.
Dit is uitdrukkelijk niet het geval. Locatie 
vereniging Bladel is een vereniging die 
zich inzet voor Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) en ze is 
geheel onafhankelijk, ze komt enkel op 
voor de belangen van haar leden, en is 
op geen enkele manier verbonden met 
welke politieke groepering dan ook.

Namens Locatie vereniging Bladel,

De voorzitter, 
Frits Pijnenburg
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Grote pepermolen, nieuw, niet gebruikt, 37 cm 
hoog, zwart. € 5,00. Tel. 06-23000874.

Ensureplus vloeibare medische voeding, 
flesjes 200 ml, 54x chocoladesmaak en 
36x koffiesmaak. In één koop: € 50,00.
Tel. 06-23000874.

6 LITER SCHUIMBLUSSERS TE KOOP
Super koopje en veilig, voor € 10,- per stuk. 
Tel. 06-33340137.

2 leren 2-zits bankstellen + fauteuil, kleur 
wijnrood, i.g.st. Tel. 0497-385921.

4 winterbanden op stalen velgen, Goodyear 
ultragrip 8 205/55 91H, velgm. 6,5Jx16 ET43 
5x114,3, boring 60,1, steekmaat 120. Profieldiepte 
7 mm. B.v. Toyota Verso. Vraagprijs: € 100,-. 
Inclusief bandenstandaard. Tel. 06-12924093.

EEN TWEEDEHANDS FIETS?
Profile Bito heeft een ruime keuze in modellen. 
Kom kijken aan de Sniederslaan 63-65 in 
Bladel. Tel. 0497-382141.

Medisana LT460 lichttherapielamp, verbeterde 
energiebalans en vermindert symptomen 
winterdepressie, 2 standen, ledverlichting, max 
10.000 lux. Nw. in doos. € 25,-. Tel. 06-23000874

2 bolvormige, dikwandige glazen vazen, 26 cm 
h. Voet en hals 15 cm. Samen € 7,50. 
Tel. 06-23000874.

Klok in letters home, de o zitten de cijfers. 
L 1.20, Br. 57 cm. € 50,-. Tel. 06-44194888.

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

Dressoir, i.g.st. Landelijk wit met d.bruin blad 
en deurtjes, 2.20 br. 80 h. 50 d. € 85,-.
Tel. 06-44194888.

Hooi, kleine en grote pakken. Tel. 06-51116927.

2 krielhennen, zwart, klein. € 10,-.
Tel. 0497-643599.

RIJBEWIJSKEURINGEN VOOR 75+
En bij veranderingen in medische toestand.
Bij Katinka Verburg (arts) in Eersel. 
Tel. 06-33878506.

Voederbieten, beste voer voor al uw vee.
Tel. 06-50430327.

2 elektrisch verstelbare bedbodems, 80x200, 
van Flowsleeping, eventueel met deelbaar 
ledikant en 1 nachtkastje. Tel. 06-57323533.

Loekie pick-up meisjesfiets, m16, maat 25, kleur 
white, nieuw. € 100,-. Tel. 06-38887672.

8 kunststof rijplaten, 300x100, antislip, vr.pr. 
€ 35,00 p.st. € 250,00 totaal. Tel. 06-51970208.

WWW.LIMOUSINESERVICEBRABANT.NL
* * *  * * * * * * *  ook voor taxi  * * *  * * * * * * *
Bekijk de website voor de vele mogelijkheden 
met een limousine.

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

Fietsendrager voor 2 fietsen, z.g.a.n.  € 25,-.
Tel. 06-46347552.

Hondenmand voor kleine of grote hond, € 10,-.
Tel. 06-46347552.

FIETSENMAKER ‘T SJAPAPKE
Wij zijn 24 op 7 te bereiken voor een afspraak 
voor verkoop, reparatie en/of onderhoud van 
uw (elektrische) fiets. GRATIS bij u opgehaald 
en retour gebracht! Bel: 06-51573237.

4 Continental winterbanden op lichtmetalen 
velgen, € 50,-. BMW 2 of 3 serie 225/45 R17. 
vessem5512@hotmail.com 

Set winterbanden op stalen velg, incl. Toyota 
wieldoppen, 205/55R16 91H, profiel 8 mm, 
z.g.a.n. Tel. 0497-643551.

Willy Vandersteen en andere div. stripboeken, 
zoals Lucky Luke, 120 stuks, jaren ‘70-’80.
Tel. 06-83891093.

2-3 pers. puntdak tent met toebehoren, groen 
doek, met plastic voorportaal. € 20,-.
Tel. 06-83891093.

Strak, modern, witte robuuste salontafel met 
groot open opbergvak, 1650x750x360.
Tel. 06-83891093.

Elektrische heggenschaar in doos, z.g.a.n. 
600 Watt, € 30,-. Tel. 06-49507923.

Campingbedje, d.blauw, incl. extra matrasje.
€ 25,00. Tel. 06-13277895.

GEZOCHT: SCHOONMAAKSTER M/V
Voor 40 uur per maand om ons gezellige 
Ten Vorsel cleanteam te versterken. Op 
de maandagen en vrijdagen krijgen onze 
groepsaccommodaties een goeie poetsbeurt 
voordat de volgende groep aankomt. Ook 
parttime mogelijk. Tel. 06-30021701, 
info@tenvorsel.nl

GEZOCHT: Vismaatje. Liefst gepensioneerd die 
graag bij vijvers vist maar soms ook graag aan 
kanaal of maas. Tel. 06-22668215.

GEZOCHT: Garagebox of bergruimte te huur, 
liefst Duizel of omgeving. Tel. 0497-592164.

GEZOCHT: Garage om in te sleutelen, met 
stroom. Tel. 06-82471547.

GEZOCHT: Huishoudelijke hulp voor 4 uren/
week in Hoogeloon. Dag gezamenlijk bepaald. 
Whatsapp of SMS: 06-33634060.

GEZOCHT: Poetshulp voor 2-3 uur per 2 weken 
in Bladel. Tel. 06-10704487.

GEZOCHT: Parttime stalmedewerker 
voor paardenbedrijf in Bladel, voor enkele 
ochtenden per week. Tel. 06-46762880.

GEVONDEN: Sportfietsbril met gele rand in 
zwarte hoes op 28 december, route Vessem-
Veldhoven. Tel. 06-27510889.

GEVONDEN: Huissleutel met rode label op 
fietspad tussen Lage Mierde en Netersel.
Tel. 06-25105148.

GEVONDEN: Dameshorloge op nieuwjaarsdag 
op Castersedijk, Hapert. Tel. 06-53521858.

GEVONDEN: USB-stick met pubquiz-vragen 
op terrein Claassenpark in Hapert, rond de 
feestdagen. Tel. 06-51896421.

VERLOREN: Sleutelbos, omgeving Denestraat, 
Wilhelminalaan, Den Ekker, Reeneik, 
Schutsboom in Reusel. Tel. 06-36213477.

GRATIS AF TE HALEN: TV meubel, L 120 cm, 
zwart met rode accenten, merk Denon.
Tel. 06-41521888.

GRATIS AF TE HALEN: Zak met porseleinen 
knikkers. Tel. 06-41521888.

GRATIS AF TE HALEN: Staande lamp, kleur 
zwart, hoogte 180 cm. Tel. 06-41521888.

GRATIS AF TE HALEN: Kalenders van 
dr. A Vogel van 1998 en 2000 met bloemen.
Tel. 0497-592147.

GRATIS AF TE HALEN: Inktpatronenset T1285 
voor Epson printer. Tel. 06-82735268.

GRATIS AF TE HALEN: 2- en 3- zits leren bank, 
br. 140 en 195 cm, zithoogte 47 cm. Ophalen in 
Hapert. Tel. 0497-388147.

GRATIS AF TE HALEN: 6 eetkamerstoelen op 
wieltjes, antracietkleur. Tel. 06-16198069.

GEVRAAGD TWEEDEHANDS FIETSEN 
EN OPKNAPFIETSEN
Tegen redelijke prijs. Tel. 06-53416897.

GEVRAAGD: Oude bromfiets, jukebox, boten, 
camper, flipperkast, buitenboordmotor, oude 
benzinepomp etc. Tel. 06-46331823.

GEVRAAGD: Kerst- en nieuwjaarskaarten voor 
mijn verzameling. Het Erf 6 in Hapert. 
Tel. 0497-842918.

GEVRAAGD OUD IJZER EN OUDE AUTO’S
Alle soorten oude metalen, zoals droger, 
wasmachine, zonnebanken, fietsen, e.d. 
(geen koelkasten en vriezers). Snelle 
gegarandeerde ophaaldienst! Tel. 06-17908458.

GEVRAAGD: Vervoer van 4 kantoormachines 
van Balen naar Casteren (± 65 km). 
Evt. is handheffer aanwezig. Tel. 06-49507923.

GEVRAAGD: Brandhout. Tel. 06-83918582.

Meeltjes

TE KOOP

GEZOCHT

GEVONDEN

VERLOREN

GRATIS

GEVRAAGD

 Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor 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 huishou-
delijke spullen en voor het melden van gevonden en 
verloren voorwerpen. Boven de 20 woorden betaalt u 
€ 8,- 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 adresgegevens 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 aange-
leverd, 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 € 10,- (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 € 8,- extra tot een maximum 
van 40 woorden.

PC55 behoudt zich het recht voor om in bepaalde situ-
aties af te wijken van bovenstaande richtlijnen en be-
paalde advertenties niet te plaatsen. Voor meer infor-
matie kunt u bellen naar 0497-844588 (09.00-17.00 u).

 PC55 (PostCode gebied 55) wordt wekelijks gratis verspreid in de gemeente Bladel, 
de gemeente Reusel-De Mierden en de kernen Vessem en Duizel. Oplage 17.300 ex.

Advertenties & berichten
De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is maandag 12.00 uur. 
Voor teksten/artikelen en beeldmateriaal is de sluitingstijd maandag 24.00 uur of in overleg. 
De aanleverspecificaties 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 voor om berichten 
te weigeren. Berichten en/of advertenties die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen recht op schadevergoe-
ding. Kopij en beeldmateriaal dient vrij van rechten te worden aangeleverd.

Copyright
Alle afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal, zijn in eigendom of licentie bij PC55 
en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 
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   PC55 is aangesloten bij
E-mail: info@pc55.nl
Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PC55.

Colofon

Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

(Marktonderzoek)

1.000 brieven versturen?
Stuur ‘Martha’ een e-mail op

snelbrievenversturen@gmail.com
Vanaf €50

en ik zorg er voor

Vandaag nog

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Container huren

(Marktonderzoek)
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mavo
havo
atheneum
gymnasium

www.rythovius.nl

ffeebbrruuaarrii

Rythovius iets voor jou?

vveerrwwaacchhtt::  2233  jjaannuuaarrii  oopp  oonnzzee  hhoommeeppaaggee

 OPEN DAG 
film 

'loop' met een groep 8 leerling door 
onze school 

2244  eenn  2255  jjaannuuaarrii  

 LIVE CHATS 
met brugklasleerlingen

online voor groep 8 
leerlingen via inschrijving 

 RONDLEIDING  
via inschrijving 

op school of online 
voor groep 8 leerlingen 

ttee  zziieenn  oopp  oonnzzee  hhoommeeppaaggee

 EEN EERSTE INDRUK 
film 

&
informatiefilm 

voor ouders groep 8 
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wees sociaal koop lokaal

BLOEMENJuwelier BOEKEN

BLOEMEN Juwelier

SCHOENEN Juwelier

SCHOENEN

SCHOENEN

Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Wilt u een dankbetuiging plaatsen?
Stuur uw tekst per e-mail naar info@pc55.nl. Wij maken de dankbetuiging op en 
sturen deze ter goedkeuring naar u toe. De tekst dient uiterlijk maandag voor 17.00 
uur binnen te zijn voor plaatsing in de eerstvolgende uitgave. 

Het tarief is vanaf € 49,- (incl. btw). Met foto is het tarief € 69,- (incl. btw).

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

3e Zondag door het Jaar
Zondag 23 januari
09.30 uur: Eucharistieviering
- Cor Hendrikx
- Piet van de Ven (vw. jaargetijde)
- Cato Bruininx-van Limpt
- John Jansen
- Nelleke Michiels-van Gisbergen
- Harrie van Eekert en 
  Pieta van Eekert-Vermeulen
- Sjef Merckx en Riek Merckx-Maas
- Janus Maas en Marie Maas-Jacobs 
  en zoon Bert

4e Zondag door het Jaar
Zondag 30 januari
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Kees van den Borne en 
  Miet van den Borne-Timmermans
- Peer Maas en Nelleke Maas-van Herk
- Antonius Hendrikx en 
  Cato Hendrikx-Loyens en 
  overleden kinderen en kleinkinderen
- Trees Hendrikx-Poppeliers, 
  Frans Hendrikx en overleden kinderen

Mededeling:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. 
Graag houdbare producten. Alvast harte-
lijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 23 januari: 10.00 uur. Livestream in kerkzaal met 
ds. M.G. de Vries vanuit Valkenswaard
Zondag 30 januari: 10.00 uur. Ds. B.J. van Haarlem uit Eindhoven
Zondag 6 februari: 10.00 uur. Mevr. A. Nieuwenhuizen uit Eindhoven

- Alle diensten te beluisteren via Radio Kempen FM
  (FM 97.2 MHz, ook digitaal)

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 23 januari: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s Gravenpolder
Zondag 30 januari: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 6 februari: 10.00 uur. Dhr. L. Wijbenga uit Veldhoven

- Alle diensten te volgen via YouTube livestream (zie www.pkn-eersel.nl)

PAROCHIE

Petrusklepel
Deze keer weinig woorden maar een plaatje. 
Het is een QR-code (Quick Response). Het 
helpt om in één keer 
uw betaling te doen 
voor de Actie Kerkba-
lans. Doet u mee? Be-
dankt voor uw steun. 
En succes voor alle 
vrijwilligers die zich in-
zetten!

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 22 januari
15.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
16.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid

3e Zondag door het Jaar
Zondag 23 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

H. Franciscus van Sales
Maandag 24 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Bekering van de 
Heilige apostel Paulus
Dinsdag 25 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Grootvader en familie Van Lierop-Castelijns

HH. Timoteüs en Titus
Woensdag 26 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, Bijbeluurtje

Donderdag 27 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt,
                 Gebedsdienst

H. Thomas van Aquino
Vrijdag 28 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 29 januari
15.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
16.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid

4e Zondag door het Jaar
Zondag 30 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 29 en 30 januari)

Bladel zaterdag:
- Lena Verhoeven-Dolata (f)

Bladel zondag:
- Toon Hellings en Sjaan Hellings-Wilms
- Jan van Gorp en Fien van Gorp-Daniëls
- Uit dankbaarheid bij een 50-jarig huwelijk
- Overleden ouders Groenen-Joosten 
  en hun overleden kinderen

Casteren:
- Ilse Teurlings
- Niek van Hesteren, Maria Sterken-Sanders 
  en dochter Marloes

Hapert:
- Overleden ouders Boon-Liesting (f)

Hoogeloon:
- Voor de zieken in de parochie

Mededelingen:
-  De Actie Kerkbalans begint. We hopen op 

een goed resultaat voor de parochie en 
wensen de vrijwilligers die helpen succes 
toe.

-  Woensdag 2 februari vieren we Maria Licht-
mis. Er is dan geen ochtendmis en ochtend-
gebed in Bladel, maar een gezongen avond-
mis om 19.00 uur, met Lichtprocessie.

Contactgegevens 
pastorie/parochiekantoor
Sniederslaan 48, 5531 EL Bladel
Website: www.parochiepetruspaulus.nl

•  Pastorie Bladel: Pastoor Schilder,    
telefoon 0497-381234. 

Openingstijden parochiekantoor:
Ma. t/m vrij. van 09.00 tot 12.00 uur. 
Tel. 0497-387618. 
E-mail: kantoor@parochiepetruspaulus.nl 

(Bij afwezigheid wordt u verzocht de 
 voicemail in te spreken.)
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

INFORMATIEF

Maandag: 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
   13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 

Dinsdag:          07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
   09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
   13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules
  13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 

Woensdag:       07.30 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
   10.00 uur-15.00 uur: dagopvang d’r tussen uit (d’n Overkant) 
  13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 

Donderdag:     09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules
  13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken  

Vrijdag:           07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
  13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 

De Kloostertuin is weer open volgens de landelijk geldende regels. Alleen als u een doorverwij-
zing en een afspraak hebt gemaakt met de bloedafnamedienst kunt u deze post bezoeken. De 
regels m.b.t. het coronavirus hangen op de buitendeur van Steunpunt De Kloostertuin.

Voor meer informatie kunt u ook 
onze websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG
24 JANUARI

T/M
VRIJDAG 

28 JANUARI

BLADEL - Tijdens de Nationale Voorlees-
dagen zal onze burgemeester online een 
mooi verhaal voorlezen over monsters. Dit 
doet hij op woensdag 26 januari. Span-
nend! Helaas is het online, jij bent er toch 
wel bij zeker?

Nationale Voorleesdagen
Tijdens de Nationale Voorleesdagen 2022 zet 
de Bibliotheek het voorlezen aan dreume-
sen, peuters en kleuters in de schijnwerpers. 
Centraal staat het Prentenboek van het Jaar 
2022: ‘Maar eerst ving ik een monster’ van 
Tjibbe Veldkamp.

Aanmelden
Het voorleesmoment start om 15.00 uur en 
is geheel gratis bij te wonen vanuit huis via 
online platform Zoom. Via de agenda op 

www.bibliotheekdekempen.nl kun je je aan-
melden, je ontvangt dan in je mailbox de link. 
Er zijn geen kosten aan verbonden. De activi-
teit is geschikt voor kinderen tot 8 jaar.

Online voorlezen door
burgemeester van Bladel

REUSEL-DE MIERDEN - Hardwerkende on-
dernemers, fanatieke sporters, vakantie-
gangers, feestvierders en levensgenieters, 
wandelaars en natuurliefhebbers, buurtver-
binders, spelende kinderen, tortelduiven... 
Ze wonen allemaal in Reusel-De Mierden. En 
we zijn ook nog eens het meest relaxte ‘volk-
je’ van Nederland! 

Voor de nieuwe fotowedstrijd ontvangen we 
graag foto’s van onze veelzijdige inwoners. 
Enne, daar hoef je geen fotomodel voor te 

zijn! Het liefst vertelt jouw foto een verhaal. 
Wie is de persoon, wat betekent deze voor jou 
of zelfs voor de gemeente? De mooiste verha-
len en foto’s delen we (in onderling overleg) 
in het eerstvolgende gemeentemagazine.

Spelregels
Stuur jouw mooiste foto en achterliggend 
verhaal in via www.reuseldemierden.nl/foto-
wedstrijd. Daar vind je ook de spelregels. Na-
tuurlijk is er ook dit jaar weer een mooie prijs 
te winnen!

Fotowedstrijd: de mensen van Reusel-De Mierden
De nieuwe ronde van ervaringsonderzoe-
ken Wmo, jeugdhulp, bijzondere bijstand 
en schuldhulpverlening gaat van start. Als 
je in juli, augustus of september 2021 on-
dersteuning hebt aangevraagd, krijg je een 
vragenlijst toegestuurd. Het onderzoek 
wordt uitgevoerd door ZorgfocuZ: een 
onafhankelijk onderzoeksbureau.

Vul de vragenlijst in!
We waarderen het enorm als je vragenlijst in-
vult. Zo krijgen wij inzicht in hoe de dienstver-
lening loopt en wat er verbeterd kan worden. 

Je kunt de vragenlijst online invullen of per 
post terugsturen. Bij voorbaat dank!

Hoe ervaar jij het sociaal domein?
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•  Ki jk hoe het is  om te werken bi j  een houtverwerkingsbedri j f .

•  Ontdek wat we doen in de logist iek,  schaveri j ,  expedit ie of zageri j .

•  Onze houtspecial isten vertel len je al les wat je wi lt  weten.

•  Wij  bieden BBL-trajecten Machinaal  Houtbewerker,  niveau 2 of 3. 

 Je rondt een volwaardige MBO opleiding af  terwij l  je al  werkt en 

 salaris kri jgt .  De opleiding wordt betaald door Gooskens Hout. 

KOM VRIJDAG 28 JANUARI 
NAAR DE BEDRIJVEN-KIJKDAG

www.gooskens.nl

 Onze deuren staan open voor iedereen die een ki jkje wi l  komen nemen.  
 Neem ook je famil ie en vrienden mee, want we bakken gratis hamburgers!

DOE JIJ VMBO OF 
PRAKTIJKSCHOOL? 
WIL JE HET HOUT IN? 

BEDRIJVEN-KIJKDAG
Vri jdag 28 januari  van 15.00 -  19.00 uur 
Breestraat 25 in Hoogeloon 

Meld je aan via leerbedri j f@gooskens.nl


