
28 januari 2022

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Sinds eind vorig jaar zijn drie 
gerenommeerde verzekeringskantoren 
samen gegaan. De Leeuw Assurantiën, 
Van Beers Verzekeringen en Vinance 
Assurantiën hebben de handen ineen 
geslagen en gaan nu verder onder de pa-
raplu van Quintes en Quintes/Finagri aan 
de Gindrapassage in Bladel. Voor de vaste 
klanten verandert er niet veel, de service 
en betrokkenheid blijven als vanouds.   

Toekomst
De sfeer tussen de nieuwe collega’s is opper-
best. Fried van Beers wordt als ‘trendsetter’ 
gezien, met een knipoog. “Wij waren van de 
drie de eerste die overging naar Quintes”, legt 
hij uit. “Toen wij in 2019 werden benaderd om 
eens met Quintes van gedachten te wisselen 
over de toekomst waren we daar nog niet 
direct mee bezig. Toch zijn we de gesprekken 
wel aangegaan waarbij we meteen hebben 
aangegeven dat we wel een paar duidelijke 
uitgangspunten hadden. Dat de dienstver-

lening onveranderd moest kunnen blijven 
stond voor ons als een paal boven water. Ook 
moest het kantoor toegankelijk en in de buurt 
van Hapert blijven. We zijn zeker niet over 
één nacht ijs gegaan maar hebben, kijkend 
naar de toekomst, de stap gezet”.

Vruchten plukken
Robert de Leeuw herkent zich in het verhaal. 
“Wij hebben ook al jaren een goedlopend 
verzekeringskantoor en ook ik ging naden-
ken over de toekomst. Wij hebben vooral 
heel veel klanten in de agrarische sector, 
dus was het voor ons belangrijk om een 
zakenpartner te vinden met veel agrarische 
kennis. Deze partner hebben wij gevonden in 
Quintes/Finagri, een landelijk werkend 
agrarisch advieskantoor. Nu ik onder de 
paraplu van Quintes verder ga, pluk ik 
samen met onze medewerkers en onze  rela-
ties de vruchten van de grotere organisatie.”

Persoonlijk contact
Voor Peter Heerings was het vooral van 
belang dat hij zelf de contactpersoon voor 

zijn klanten zou blijven. “Verzekeren is een 
kwestie van vertrouwen en dus wil ik dat ze 
met dezelfde partner blijven communiceren. 
Dat lukt met deze samenwerking. Voordeel is 
dat er nu meer tijd is om zelf de klanten te 
bezoeken en te ontzorgen.  De administratieve 
afhandeling wordt door de gedeelde back-
off ice gedaan en dat is erg fijn. De gespeci-
aliseerde medewerkers weten precies wat 
ze moeten doen en kunnen binnen de eigen 
volmacht en beurskanaal naar passende 
oplossingen zoeken , dat is echt een enorme 
toegevoegde waarde.”

Samen weet je meer
Intercollegiaal overleg is een prettige bijkom-
stigheid van de nieuwe samenwerking. “Je 
kunt niet alles weten”, vindt Robert. “Het is 
erg prettig dat je, nu veel directer dan voor-
heen, elkaar kunt raadplegen en zodoende je 
eigen kennis kunt vergroten. We nemen geen 
klanten van elkaar over maar ondersteunen 
elkaar waar we kunnen. 

V.l.n.r.: Peter Heerings, Robert de Leeuw en Fried van Beers. “Het is erg prettig dat je, nu veel directer dan voorheen, elkaar kunt raadplegen en zodoende je eigen kennis kunt vergroten. 
We nemen geen klanten van elkaar over maar ondersteunen elkaar waar we kunnen.  En we kunnen veel scherper inkopen bij de grote verzekeringsbedrijven. Dat is de kracht van 
deze samenwerking”.
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Kunstgebitten 
Reparaties/rebasingen
 Implantaatprothese

Lid Org. Ned. 
Tandprothetici

B. Geboers • De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575
www.kunstgebit.biz

Geen verwijzing nodig.
Wij zijn ook in het weekend bereikbaar.

De behandeling is ook mogelijk onder narcose.

GRATIS GESPREK 
SCHEIDEN

www.knegtmansadvocaten.nl
BlADEl: 0497 - 38 38 68 BERGEIjK: 040 - 207 60 76

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT

ZONDAG OPEN
WWW.BLADELCENTRUM.NL

30 JANUARI / 13:00-17:0030 JANUARI / 13:00

VOLG DE
RICHTLIJNEN

VAN DE OVERHEID,
LOOP RECHTS &

HOUD 1,5 M.
AFSTAND

lees verder op pagina 3
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  WIST
     JE 
DAT...?

... mieren de straten van 
New York schoonhouden? 
Wetenschappers van North 
Carolina State University 
legden voedsel neer op 
een aantal plaatsen in 
Manhattan en checkten 

daarna hoeveel ervan was 
weggegeten en door welke 

dieren. De zwarte 
zaadmier bleek de 
grootste opruimer.

LOKAAL

✄
✄

✄

✄

✄

✄
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✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Herken je dat? Soms zit alles tegen, stapelen problemen zich op bin-
nen een gezin. Ouders kunnen met veel moeite alle ballen in de lucht 
houden. Ze hebben weinig puf over voor de opvoeding, waardoor de 
kinderen soms te weinig aandacht krijgen. Er hoe�  dan maar iets te 
gebeuren of ...

Onder het mo� o ‘Opvoeden doen we samen’, koppelt Buurtgezinnen 
gezinnen die het zwaar hebben aan een stabiel gezin in de buurt. Zo krij-
gen kinderen wat extra liefde en aandacht en worden ouders ontlast. 

Kan jouw gezin wel wat ondersteuning gebruiken of wil je juist steun-
gezin zijn? 
Neem dan voor de gemeenten Bladel en Reusel-De Mierden contact op 
met Dianne Mariën 06-83357211 of dianne@buurtgezinnen.nl. 
Voor de gemeenten Bergeijk en Eersel kun je contact opnemen met 
Sara van Trigt 06-19190373 of sara@buurtgezinnen.nl

Volg ons ook op Facebook: Buurtgezinnen in de Kempengemeenten
en Instagram: buurtgezinnen_kempengemeenten

Gezinnen gezocht in de 
Kempengemeenten

KEMPEN - Tijdens de Nationale Voorlees-
dagen, van woensdag 26 januari t/m za-
terdag 5 februari, zet de Bibliotheek voor-
lezen aan dreumesen, peuters en kleuters 
in de schijnwerpers. Het Prentenboek van 
het jaar ‘Maar eerst ving ik een monster’ 
en de andere negen prentenboeken uit de 
Top 10 staan centraal in deze campagne.

Activiteiten in de vestiging
Kom je tijdens de Nationale Voorleesdagen 
samen met jouw kindje naar de Bibliotheek? 
Doe dan mee aan deze quiz over de prenten-
boeken top 10 en wie weet winnen jullie een 
leuke prijs! Je kunt de quiz op ieder moment 
dat de Bibliotheek open is doen, in alle vesti-
gingen van Bibliotheek De Kempen. 

Bladel
Op vrijdag 4 februari en zaterdag 5 februari 
lezen we in Bibliotheek Bladel op momenten 
voor uit het boek ‘Vos gaat een stukje rijden’. 
Ook kun je ons blotevoetenpad lopen. Het is 
gratis, aanmelden is niet nodig.

Reusel-De Mierden
Op woensdag 2 februari lezen we in Biblio-

theek Reusel op momenten voor uit het boek 
‘Vos gaat een stukje rijden’. Ook kun je ons 
blotevoetenpad lopen. Het is gratis, aanmel-
den is niet nodig.

Coronamaatregelen
Voor een bezoek aan de Bibliotheek heb je 
geen QR-code nodig. Wel is het verplicht een 
mondkapje te dragen en afstand te houden. 

Cadeautje bij een gratis jeugdlidmaatschap 
Tijdens de Nationale Voorleesdagen krijgen 
peuters en kleuters die zich inschrijven voor 
het gratis jeugdlidmaatschap, een leuk wel-
komstcadeautje (zolang de voorraad strekt). 
Inschrijven kan bij elke vestiging of via www.
bibliotheekdekempen.nl

Nationale 
Voorleesdagen 
in de Bibliotheek

Woensdag 16 
maart zijn er, 
zoals elke vier 
jaar, weer ge-
meenteraadsver-
kiezingen. Maar 

wat doet de gemeenteraad eigenlijk en wat 
doet het gemeentebestuur? In aanloop naar 
de verkiezingen een korte uitleg over de 
drie bestuursorganen en hun taken. Bij het 
uitvoeren van hun taken is het algemeen 
belang altijd leidend.

De raadsleden zijn gekozen volksvertegen-
woordigers. Zij worden telkens gekozen voor 
een periode van vier jaar. Het aantal leden is 
wettelijk afhankelijk gesteld van het aantal in-
woners. Onze gemeente heeft 15 raadsleden. 
Raadsleden doen hun raadswerk naast hun an-
dere werkzaamheden/baan. Naast raadsleden 
kennen we ook duo-leden; zij ondersteunen 
de fracties, maar maken geen deel uit van de 
gemeenteraad. Raadsvergaderingen zijn open-
baar. De gemeenteraad bereidt zich inhoudelijk 
voor in commissies. Besluiten worden alleen in 
de raadsvergaderingen zelf genomen. 

Taken van de gemeenteraad:
-  bepalen waar op hoofdlijnen de financiële  

middelen aan worden besteed (budget- 
recht);

-  stellen van kaders (opdrachten en randvoor-
waarden) voor het beleid;

-  vaststellen van beleidsplannen en ruimtelijke 
plannen;

-  controleren van de uitvoering van wetten, re-
gels en plannen door het college van burge-
meester en wethouders en de burgemeester.

Een raadsgriffier adviseert en ondersteunt de 
gemeenteraad bij alle taken en werkzaamhe-
den. De griffier is de schakel tussen de raad en 
het college. Hij vormt ook de schakel met in-
woners die iets bij de raad onder de aandacht 
willen brengen.

Het dagelijks bestuur van de gemeente wordt 
gevormd door het college van burgemeester 
en wethouders (B&W). Het college bestaat uit 
een voorzitter, de burgemeester (die wordt be-
noemd door de Kroon), wethouders (die wor-
den gekozen door de leden van de gemeente-
raad) en de gemeentesecretaris als adviseur. 

In onze gemeente vormen nu drie wethouders 
en de burgemeester samen het dagelijks be-
stuur. Hun openbare besluiten worden gepu-
bliceerd op www.reuseldemierden.nl/beslui-
tenlijst. Het college heeft de taken onderling 
verdeeld: de leden hebben ieder een eigen 
portefeuille. Toch neemt het college samen 
alle besluiten. 

Het college heeft als belangrijkste taken:
-  voorbereiden van zaken waarover de ge-

meenteraad nog moet besluiten en het uit-
voeren daarvan;

-  dagelijks bestuur, de uitvoering van alles wat 
door wet- en regelgeving, landelijk en pro-
vinciaal aan het gemeentebestuur is opge-
dragen en wat lokaal is bepaald.

De gemeentesecretaris adviseert het college 
en de burgemeester, is directeur van de orga-
nisatie en vormt de schakel tussen het colle-
ge en de medewerkers van de gemeente. De 
burgemeester is onafhankelijk voorzitter van 
de raad (maar geen raadslid) en voorzitter van 
het college. Hij/zij heeft ook wettelijke taken, 
die te maken hebben met openbare orde en 
veiligheid.

Voor de verkiezingen presenteren lokale po-
litieke partijen hun verkiezingsprogramma’s. 
Hierin staat wat ze belangrijk vinden en welke 
dingen zij wel en niet willen de komende jaren. 
Inwoners kunnen hun stem uitbrengen op 
kandidaten die op de kieslijst staan. Dat kan 
op de lijsttrekker, maar ook op een andere 
kandidaat. Dat laatste wordt een ‘voorkeurs-
stem’ genoemd. Alle stemmen tellen even 
zwaar mee. Als duidelijk is hoeveel zetels elke 
politieke partij in de raad heeft verworven, be-
palen die partijen onderling wie van hen een 
coalitie gaan vormen. Daarbij neemt meestal 
de grootste partij het initiatief. De coalitie heeft 
meestal een meerderheid in de raad en stelt 
het dagelijks bestuur samen. Zij kunnen zelf 
een of meer wethouders leveren, maar kunnen 
ook personen van buiten de gemeente vragen 
wethouder te worden. De raad neemt meestal 
ongeveer een maand na de verkiezingen het 
besluit tot benoeming van de wethouders.

Wil je meer weten of heb je vragen? Neem 
dan gerust contact op met de griffier via 0497-
650040 of griffie@reuseldemierden.nl.

Hoe werkt het gemeentebestuur?
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Dat is de kracht van deze samenwerking.” 
Peter vult aan: “De andere factor is dat we 
veel scherper kunnen inkopen bij de grote 
verzekeringsbedrijven.” 

Kwaliteit
Quintes zit, samen met de Regiobank, in 
een gebouw aan de Gindrapassage. “Voor 
ons geen groot kantoor maar gewoon lekker 
Kempisch, gemoedelijk”, vertelt Fried. “Dat 
Quintes een groot bedrijf is, zie je niet terug 
in het kantoor, daar merken wij alleen achter 
de schermen iets van. Wij bouwen graag door 
op het vertrouwen dat we als kleiner kantoor 
hadden. We hebben de ervaring dat kwaliteit 
en service voor klanten heel belangrijk is. 
Soms zelfs belangrijker dan de prijs. Men is 
echt wel bereid te betalen voor ontzorging. 

Pas als je tegen problemen of schade aan-
loopt, weet je hoe fijn het is als je contact 
hebt met iemand met verstand van zaken.”

Basisbehoefte
Verzekeren is een basisbehoefte voor men-
sen, al sta je daar pas bij stil als er iets ge-
beurt. Robert: “Pas als het je portemonnee 
raakt, weet je wat een verstandige keuze was. 
We zien het bij de jeugd nog wel eens, die 
kiezen dan voor de goedkoopste optie. Maar 
als het op de afwikkeling aankomt, lopen ze 
er tegenaan dat service een prijs heeft. Wij 
weten hoe we daar mee om moeten gaan en 
door de samenwerking met Quintes kunnen 
we nu ons servicepeil hoog houden en tege-
lijk scherpe prijzen hanteren. Het beste van 
twee werelden, als je ’t mij vraagt. Een leuke 
uitdaging hoor. Dat maakt ons werk zo leuk: 
het contact met klanten, écht iets kunnen be-
tekenen en ervoor zorgen dat men onbezorgd 
door het leven kan. Verzekerd van zekerheid.”

Ga naar www.quintes.nl/locaties/bladel 
voor meer informatie over het kantoor en de 
mogelijkheden. Of loop eens binnen om een 
afspraak te maken in het kantoor aan de 
Gindrapassage. 

LOKAAL
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Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

vervolg van pagina 1
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BOXSPRING
Bjorn

180x200 cm

749 + 2 gratis 
hoofdkussens 

t.w.v. 49,95 p.st

BOXSPRING
Alicante

180x200 cm

1149

+ 2 gratis 
kussens 

t.w.v. 49,95 p.st

BOXSPRING
Palermo

Elektrische verstelbaar
180x200 cm

1599

Lengte
200cm
210cm
220cm

Stof
div. soorten

+ leather-look
div. kleuren 

Garantie 1 jaar

Breedte
90cm

140cm
160cm
180cm

Lengte
200cm
210cm
220cm

Stof
div. soorten

+ leather-look
div. kleuren 

Garantie 1 jaar

Breedte
90cm

140cm
160cm
180cm

Lengte
200cm
210cm
220cm

Stof
div. soorten

+ leather-look
div. kleuren 

Garantie 1 jaar

Breedte
90cm

140cm
160cm
180cm

Snel leverbaar
Ook online!

Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.

Zelf monteren.
Meer info in de winkel.

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

140x200 649 + 2 gratis hoofdkussens t.w.v. 49,95 p.st.
160x200 699 + 2 gratis hoofdkussens t.w.v. 49,95 p.st.

In- en uitstapverlichting 129,95 nu 59,95
Nachtlampjes 139,95 nu 59,95

Shop
online
Ook op 
afspraak!

Shop
online
Ook op 
afspraak!
Ook op 
afspraak!
Ook op 

Meer info in de winkel.

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

BOXSPRING

Jubileum dealsJubileum deals

incl. pocket matras 
+ 2 gratis kussens 

t.w.v. 49,95 p.st

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

• Het stofferen van uw meubels
• Het bekleden van uw 
   auto-interieurs
• Motorzadels

De Hoeven 3 | 5541 RH ReuselDe Hoeven 3 | 5541 RH Reusel
Tel: 0497-644662 | Mob: 06-55331308Tel: 0497-644662 | Mob: 06-55331308
www.meubelstoffeerderijreusel.nlwww.meubelstoffeerderijreusel.nl

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

REUSEL - Wil je meer bui-
ten zijn, lekker veel bewe-
gen met anderen en aan je 
gezondheid werken? Kom 
dan meedoen bij onze trai-
ningen van Start Running. 
Op dinsdag 8 februari be-
gint er bij  AVR’69 weer 

een nieuwe Start Runningserie voor de 
absolute beginnende hardloper. De trai-
ningen zijn telkens op dinsdagavond, om 
20.15 uur, op het sportterrein van AVR’69 
op sportpark Den Hoek aan de Turnhout-
seweg in Reusel. 

Met een uiterst gedoseerde opbouw van de 
te lopen afstanden, de juiste houding en een 
goede looptechniek kan jij straks ook genie-
ten van deze sport. (Sport)ervaring is niet 
nodig, het niveau bepaal je zelf. Samen gaat 
dat leuker, stimuleer je elkaar en is gezelliger 
bovendien met als ultieme doel om 5 km te 
kunnen ‘joggen’ na afloop van deze serie. 
Echt iedereen kan meedoen! 

Tijdens onze trainingen laten we je kennisma-
ken met alle facetten van het hardlopen. Aan 

bod komen dan ook o.a. warming up, cooling 
down, houding van het lichaam, looptech-
niek, spierversterkende- en lenigheidoefe-
ningen. Ook besteden we ruim aandacht aan 
o.a. voeding, drinken, blessurepreventie, het 
juiste schoeisel, kleding enz.

Binnen 7 weken gaan wij u stimuleren om 
van afwisselend wandelen en hardlopen in 
de eerste les te komen tot 20 à 25 minuten 
joggen in de laatste les. Zodat u zonder pro-
blemen door kan stromen naar een van onze 
bestaande trimgroepen bij AVR’69. Ben jij 
ook op zoek naar een betere conditie, een 
gezonder lichaam maar vooral ook een gezel-
lig uurtje sporten in de heerlijk frisse buiten-
lucht, doe dan vanaf dinsdag 8 februari met 
ons mee.

De eenmalige kosten zijn slechts € 30,00 p.p. 
Geïnteresseerd of nog vragen? Voor 
meer informatie kijk je op de website of 
stuur een bericht naar onze trainer Edwin 
Pijnenburg: edwin.pijnenburg@gmail.com of 
06-12825122. Hopelijk tot ziens op 8 februari!

www.avr69.nl

Start Running 
met AVR’69
Speciaal voor de beginnende hardlo(o)p(st)er

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

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

 Voor één vaste prijs kunt u 2 uur onbeperkt genieten 
van meer dan 40 uitstekend verzorgde gerechten. 

Het buffet bestaat uit verschillende soepen, 
warme en koude voorgerechten en u heeft keuze uit 
16 hoofdschotels waarvan de helft specialiteiten zijn.

Onbeperkt eten 
én drinken*

All inclusive vanaf

€ 24,90 p.p.
*  met uitzondering 
  van sterke dranken
* tegen meerprijs te
  verlengen tot 3 uur

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO
  1  t/m 4 jaar    €    6,60   €    7,20
  5  t/m 11 jaar    €  15,40   €  18,50
12  t/m  64 jaar    €  25,90   €  31,70
65 +    €  24,90   €  28,70
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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

Gezondheid het 
allerbelangrijkste!

Ik ben Nicole Bohncke (56), alleenstaand 
moeder van 2 kinderen en sinds mijn 9e 
woonachtig in onze mooie gemeente 
Bladel. Ik ben werkzaam als boekhoud-
ster bij Keukenfabriek Beda BV en werk 
nog een paar uur als zzp’er via mijn 
eigen administratiekantoor. Daarnaast 
ben ik penningmeester bij HSV ‘Haal op’ 
en ben ik lid van de Huurdersraad van 
woningstichting ‘de Zaligheden’. 

Mijn bijdragen 
In de loop der jaren heb ik de verschillende 
commissies bemand. Ik ben begonnen 
in de commissie  Middelen en Algemene 
Zaken, die goed aansloot bij mijn opleiding 
en het werk dat ik doe. Na 5 jaar ben ik 
overgestapt naar de commissie Inwoners. 
Door mijn ruime levenservaring op de ver-
schillende aspecten die in deze commissie 
aan de orde komen kan ik mijn bijdrage le-
veren en die praktijkervaring meenemen in 
de besluiten die moeten worden genomen. 

Een paar mooie voorbeelden daarvan zijn het opnemen van ‘gameverslaving’ in de gezond-
heidsnota en het aanpassen van de verordening leerlingenvervoer. Dat heeft er voor 
gezorgd dat kinderen van de basisschool weer thuis worden opgehaald in plaats van op 
een verzamelpunt en dat er om de 2 jaar wordt geëvalueerd. 

Verkiezingsprogramma
Ook voor de komende periode hebben we een aantal mooie punten in ons verkiezings-
programma staan. De pandemie heeft laten zien hoe belangrijk gezondheid is. Zowel 
fysieke als mentale gezondheid. Ikzelf heb een abonnement op de sportschool genomen 
en heb de ommetjes app ontdekt. Die app heeft me gemotiveerd om veel door Bladel te 
gaan wandelen en ik ben daardoor ook veel bewuster naar mijn omgeving gaan kijken. 
De gemeente Bladel heeft zoveel mooie plekjes. Ook pak ik veel vaker de fiets. Ik voel me 
daardoor veel beter in mijn vel zitten en mijn conditie en fysieke gezondheid zijn stukken 
beter geworden.

Op 7 juni 2021 hebben de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-de Mierden 
samen met 18 andere partijen het Kempisch Preventieakkoord ondertekend. Als Bladel 
Transparant willen wij dat er blijvend wordt ingezet op preventie en positieve gezondheid, 
omdat wij vinden dat iedereen in de gemeente Bladel gemotiveerd zou moeten worden om 
er een gezonde leefstijl op na te houden. 

Bovendien willen we dat onze inwoners mee kunnen denken over deze gezonde leefstijl en 
vinden we dat initiatieven vanuit inwoners gestimuleerd en ondersteund moeten worden. 
Denk hierbij aan bijvoorbeeld een beweegtuin, een wandelroute en het verstrekken 
van gratis fruit in de sportkantine. Daarnaast willen we meer ruimte om innovatieve, 
particuliere en kleinschalige initiatieven rondom zorg (beweging en gezonde voeding) te 
stimuleren en te ondersteunen.

Gemeenteraadsverkiezingen
Ik vind het belangrijk om inwoners bij onze besluiten te betrekken. De politiek is er immers 
voor en namens de inwoners. Als raadslid ben je namelijk een afvaardiging van die 
inwoners en heb je een verantwoordelijkheid naar hen toe. Daarnaast vind ik het ook 
belangrijk dat de gemeenteraad een afspiegeling is van onze maatschappij en zijn vrouwen 
in onze gemeenteraad ondervertegenwoordigd. Dus kortom, stem lijst 2, nummer 8! 

Nicole Bohncke 

n.bohncke@bladel.nl

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

BLADEL - Op dinsdag 18 januari onderte-
kenden wethouder Wim van der Linden van 
de gemeente Bladel en directeur Piet Groo-
tenboer van DELTA Fiber Netwerk een sa-
menwerkingsovereenkomst voor de aanleg 
van glasvezel in de gemeente Bladel. 

Gemeente Bladel en DELTA Fiber Netwerk 
geven hiermee het startschot voor de uitrol 
van een glasvezelnetwerk in Bladel. Op dit 
moment is gemeente Bladel nog niet verbon-
den met een toekomstbestendige internet-
verbinding.

Start uitrol glasvezelnetwerk in 
gemeente Bladel 
Bladel zet als eerste plaats in gemeente Bla-
del de stap om samen met DELTA Fiber Net-
werk te komen tot een glasvezelnetwerk voor 
haar inwoners. DELTA Fiber Netwerk heeft de 
ambitie om iedereen, ook de inwoners van 
Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel te 
voorzien van snel en stabiel internet. De in-
woners van de laatstgenoemde kernen kon-
den zich nog tot 26 januari aanmelden. 

“Snel en stabiel netwerk voor Bladel”
Alle partijen zijn verheugd met de onderte-
kening van de samenwerkingsovereenkomst, 
waarin de juridische en financiële kaders zijn 
vastgelegd om de uitrol van het netwerk te re-
aliseren. Wethouder Wim van der Linden: “Ik 
ben blij dat Bladel nu de kans krijgt om aan 
te sluiten op een snel en stabiel glasvezel-
netwerk. We hopen dat we binnenkort ook in 
Casteren, Hapert, Hoogeloon en Netersel een 
dergelijke boodschap mogen verkondigen. Zo 
is heel de gemeente Bladel voorbereid op de 
steeds digitaler wordende samenleving.” 

Piet Grootenboer, directeur DELTA Fiber Net-
werk, spreekt zijn dank uit aan de gemeente 

waarin wederzijds vertrouwen in het vergla-
zen van de gemeente Bladel van belang is 
geweest binnen het samenwerkingsproces. 
“Met deze overeenkomst is de aanleg van 
glasvezel niet alleen goed geregeld, maar is 
ook een wederzijds vertrouwen uitgespro-
ken. Ik spreek dan ook mijn dank uit aan de 
gemeente Bladel voor het toejuichen van ons 
initiatief om glasvezel aan te leggen. Prachtig 
dat de gemeente straks kan profiteren van de 
snelheid en stabiliteit van een glasvezelnet-
werk.”

Glasvezelcampagne
De campagne is gestart in Bladel. Daar 
hebben genoeg inwoners ‘ja’ gezegd tegen 
de aanleg van een glasvezelnetwerk. Daarna 
volgden de overige kernen van de gemeente 
Bladel: Casteren, Hapert, Hoogeloon en 
Netersel. Als voldoende inwoners ‘ja’ zeggen 
tegen de aanleg van een glasvezelnetwerk, 
dan komt er ook glasvezel in deze kernen.

Over DELTA Fiber Netwerk 
DELTA Fiber Netwerk is onderdeel van DELTA 
Fiber Nederland, het moederbedrijf van de 
telecomaanbieders DELTA en Caiway. DELTA 
Fiber Nederland is eigendom van de Zweed-
se investeerder EQT, inmiddels de grootste 
glasvezelprovider van Noord-Europa. DELTA 
Fiber Netwerk legt voortdurend nieuwe glas-
vezelnetwerken aan, voornamelijk in randste-
delijke gebieden en plattelandsregio’s. 

Inmiddels hebben al ruim 950.000 huishou-
dens en bedrijven toegang tot het landelijke 
netwerk van DELTA Fiber. 

Kijk voor meer informatie over de glasvezel-
campagne in Bladel op 

gavoorglasvezel.nl

Gemeente Bladel en DELTA Fiber 
Netwerk tekenen convenant
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Jaarlijks raken in Ne-
derland maar liefst 
7,6 miljoen mensen 
gewond door een 
ongeval. Veel van 

deze ongevallen gebeuren in en om het 
huis. 

Het is van belang te weten hoe je dan moet 
handelen. Het Rode Kruis district Brabant- 
Zuidoost helpt je graag op weg. Meld je aan 

voor één van de cursussen EHBO/reanimatie 
uit het gevarieerde cursusaanbod. Deze wor-
den gegeven op verschillende locaties in 
onze regio. 

Direct aanmelden? Stuur een mail naar ehbo.
brabantzuidoost@rodekruis.nl. Voor meer  
informatie kijk op de website 

www.afdeling.rodekruis.nl/
brabant-zuidoost

Cursussen EHBO/
reanimatie weer gestart!

WĲ PRESENTEREN

ONZE NIEUWE WEBSITE
Onze nieuwe website is live! Hier wordt het verhaal van de MULTIFIX Group nog beter verteld. 
Nieuwsgierig geworden naar het eindresultaat? Ga dan naar www.multifixgroup.com.

OOm dit te vieren hebben we iets leuks voor jullie bedacht: Een MULTIFIX kruiswoordpuzzel 
waarvan alle antwoorden terug te vinden zĳn op onze website. Weet jĳ alle negen vragen goed te 
beantwoorden en raad jĳ daarmee het woord? Dan maak je kans op een cheque.t.w.v. €1000 die 
geschonken wordt aan een goed doel van jouw keuze! 

1. Een van de sectoren waarin MULTIFIX werkzaam is; deze omvat alles dat bĳ het ontwerpen, de 
ontwikkeling, de productie en de verkoop van auto's en andere motorvoertuigen komt kĳken.
2. De p2. De productgroep waarmee MULTIFIX haar klanten klantspecifieke metalen- en kunststof 
maakdelen aanbiedt.
3. De (voor)naam van de persoon die binnen MULTIFIX verantwoordelĳk is voor de HR.
4. De pagina waar je op zoek gaat naar een nieuwe job.
5. MULTIFIX vindt het belangrĳk om haar steentje bĳ te dragen doormiddel van '...'
6. Total Cost of Ownership, Technische begeleiding en Value Added Logistics zĳn onderdeel van 
het begrip '...'
77. Maak de zin compleet; Een '...' is vaak niet alleen. (Tip: kĳk op de contactpagina).
8. De productgroep, waarbĳ MULTIFIX verschillende onderdelen samenvoegt tot een eindproduct, 
noemen we '...'
9. Op de '...' pagina vind je alle informatie m.b.t. onze openingstĳden en vestigingen.

Alles gevonden? Stuur dan de oplossing (het woord in de oranje balk), voor 14 februari, naar 
marketing@multifix.nl en wie weet ga jĳ er met de winst vandoor! 

WERKEN BĲ

MULTIFIX GROUP
MUMULTIFIX is een snelgroeiende en ambitieuze organisatie. Wil jĳ onderdeel 
uitmaken van deze groei, jezelf verder ontwikkelen en komen werken bĳ een 
gezellig, Brabants familiebedrĳf? Bekĳk dan hieronder de openstaande 
vacatures. Een open sollicitatie is overigens ook altĳd welkom. We nodigen je 
graag uit voor een goed gesprek en een lekkere kop koffie.

- Senior Sales Representative
- Logistiek Medewerker
- - Commercieel Assistent
- Junior Marketeer
- Project Manager
- Export Manager U.S.A.

Wil je meer weten over een van deze rollen? Of wil je lezen hoe de ervaringen 
van onze medewerkers zĳn? Bekĳk dan onze website. Dit doe je eenvoudig 
door de onderstaande QR-code te scannen! 

Mensen met een handicap staan nog te 
vaak langs de zijlijn van de samenleving. 
Eenzaamheid, onbegrip, ongelijke behan-
deling en vooroordelen zijn aan de orde van 
de dag. Gelukkig is er in onze gemeente  
een platform dat zich daar voor inzet: het 
Gehandicaptenplatform. Zij werken onder 
andere met mensen uit de doelgroep aan 
een inclusieve samenleving. 

We zijn trots op een aantal goede voorbeel-
den in onze gemeente:
-  Bij Avanti-Turnivo is een groep gestart waar 

kinderen met een beperking mee kunnen 
doen.

-  Op initiatief van een aantal inwoners is het 
project Duofietsen gestart. Een geweldig 
succes, waar vrijwilligers en mensen met 

een beperking elkaar ontmoeten en al fiet-
send de omgeving verkennen.  

-  Bij de aanleg van speeltuintjes wordt er 
aandacht besteed aan toestellen waar ook 
kinderen met een beperking gebruik van 
kunnen maken; een goed voorbeeld daar-
van zijn de netschommels.

-  In diverse kernen wordt er gekookt. Alleen-
staanden komen zo uit hun isolement en 
ontmoeten elkaar onder het genot van een 
heerlijke maaltijd.  

Maar er is ook nog veel te doen. Vooroordelen 
van mensen met een beperking zijn nog aan 
de orde van de dag. Nog steeds worden men-
sen met een beperking buitengesloten (vaak 
onbewust). We willen dus graag verder aan 
de slag. 

Wil je meedenken?
Het Gehandicaptenplatform kan wel wat ver-
sterking gebruiken. Wil je meedenken om 
de toegankelijkheid van onze samenleving 
te verbeteren? Neem dan eens contact op 
met Antoi Burgmans via 06-22330188 of Peer  
Tijssen via 06-40173266.

Denk mee voor een 
inclusievere samenleving
Gehandicaptenplatform kan versterking gebruiken
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Op zaterdag 22 januari namen de prijswinnaars van de Eindejaarsactie in Bladel hun prijs in ontvangst. Maar liefst € 250,- aan Bladelbonnen kregen ze uit handen van centrummanager 
René Veldhuizen. Ondanks de lockdown werden ruim 40.000 codes geactiveerd, waaruit uiteindelijk de vier winnaressen werden geselecteerd. Met een grote bos bloemen, een waarde-
cheque en de cadeaubonnen gingen de dames lachend op de foto. “Laat het shoppen maar beginnen”, aldus één van de winnaressen, die niet kon wachten tot de winkels en horeca weer 
open zouden gaan.  V.l.n.r.: Mien van Avendonk, Marijke Bogers, Renate Pijnenburg, Greet Hooijen en Rene Veldhuizen (namens Bladel Centrum)

‘CLICK’  &
 COLLECT!

BLADELCENTRUM.NL/CLICK-COLLECT

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

WinnaarsWinnaars

HAPERT - Vanwege de huidige situatie in 
Nederland door het coronavirus heeft de 
Hersenstichting afdeling Hapert dit jaar 
besloten om niet huis-aan-huis te collec-
teren. De gezondheid van ons allen staat 
voorop.

De collecteweek is van maandag 31 janua-
ri t/m zaterdag 5 februari. Afdeling Hapert 
heeft gekozen om een folder deur-aan-deur 
te verspreiden met de gegevens van de Her-
senstichting. Graag willen wij u vragen om 
de folder door te lezen en de Hersenstichting 
niet vergeten om te steunen. Als u geen folder 
hebt ontvangen en u wilt de Hersenstichting 
steunen, zie de gegevens onderaan.

Denk je eens in hoe belangrijk je hersenen 
zijn. Je hebt maar 1 stel hersenen. Ze bepalen 
wie je bent en wat je kunt. Je moet er niet aan 
denken dat er iets met je hersenen gebeurt. 
Gezonde hersenen zijn niet vanzelfsprekend. 
Helaas hebben al meer dan 4 miljoen Neder-
landers een hersenaandoening en dat worden 
er steeds meer. Van dementie, parkinson, een 
beroerte, depressie en migraine tot hersen-
letsel na een ongeluk. Een hersenaandoening 
zet je leven en dat van naasten volledig op z’n 
kop. Daarom zet de Hersenstichting alles op 
alles voor gezonde hersenen voor iedereen.
Dat is ons doel. Uw steun is waardevol, nog-
maals veel dank!

U kunt uw gift overmaken op IBAN: 
NL18 INGB 0000 000 860 t.n.v. Hersenstich-
ting Nederland, Den Haag. Meer informatie 
kunt u vinden op 

www.hersenstichting.nl

Geen huis-aan-huis collecte in Hapert 
en omgeving voor Hersenstichting
Wel een folder deur-aan-deur met gegevens van Hersenstichting

VESSEM - Onder de titel ‘Ten songs of 
Change’ speelt het duo Maya Fridman 
(cello) en Marion von Tilzer (piano) op don-
derdag 3 februari, om 20.00 uur, het eerste 
concert van dit seizoen in de Lambertus-
kerk, Servatiusstraat 8 in Vessem. 

De I Tjing, ook wel het Boek der Veranderin-
gen, wordt de Bijbel van de Aziatische cultuur 
genoemd. Maya Fridman en Marion von Tilzer 
kozen het boek als belangrijke inspiratiebron 
voor hun album ‘Ten Songs of Change’, dat 

afgelopen zomer door hen werd uitgebracht. 
Lulu Wang selecteerde de gedichten.  

Iedereen is van harte welkom. Na afloop van 
het concert is er gelegenheid om bij te dra-
gen aan de concertkosten. Aanmelden kan 
via behoudlambertuskerk@gmail.com. De 
kerkdeur is om 19.30 uur open en aanvang 
van het concert is om 20.00 uur. Voor meer 
info:

www.behoudlambertuskerkvessem.nl

Concert van Maya Fridman en Marion 
von Tilzer in de Lambertuskerk

REGIO - De oude 
loop van de Klei-
ne Beerze in het 
gebied ‘Dorp 
aan de beek’ 
is gedempt. In 

het verleden was ervoor gekozen om de 
stroom te kanaliseren om het water snel af 
te voeren. 

Nu is de Kleine Beerze aangesloten op de nieu-
we meanderende Kleine Beerze die de afge-
lopen maand is gegraven door Aannemer van 
Beers uit Hoogeloon. Het water van de Kleine 
Beerze gaat weer stromen door het beekdal 
waar natuur en landgebruik in balans worden 
gebracht met het gebied. Voor meer info:

www.levendebeerze.nl

Herstel van het beekdal de Kleine Beerze

Nieuwe Hoornsche Courant - 1939
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‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

Ons ervaren team helpt u graag om het afscheid 
altijd persoonlijk en bijzonder te maken. 
Voor leden en ieder ander. Ga voor informatie 
naar dela.nl/bladel of bel 0497 72 92 42 voor 
een persoonlijk gesprek.

Marloes Verdonschot van DELA

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

JONG & OUD

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

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

Wie handiger wil worden met de computer, 
tablet en smartphone kan via de Biblio-
theek online gratis SeniorWeb-cursussen 
volgen. Zo kun je bijvoorbeeld beter leren 
e-mailen met diverse mailprogramma’s, 
werken met Windows, Word en Excel of 
Whatsapp gebruiken. In de bibliotheek of 
thuis. 

Er zijn 25 cursussen voor iedereen, jong en 
oud, en ook voor wie geen lid is van de bi-
bliotheek. Zo helpt de bibliotheek om digitaal 
nog handiger te worden.

Je kunt de onderwerpen kiezen die je leuk 
vindt of nodig hebt. Cursisten kunnen de cur-
sussen in de bibliotheek of thuis volgen. In de 
bibliotheek kunnen zij bovendien hulp krijgen 
van een medewerker of vrijwilliger. 

De cursussen zijn geschikt voor zowel begin-
ners als iets gevorderde cursisten. De cur-
sussen zijn in eigen tempo te volgen, waar en 
wanneer het uitkomt.  

Overzicht cursussen
- E-mailen, 4 programma’s 
- Foto’s beheren en bewerken, 5 programma’s  
- Leer alles over Whatsapp, 2 programma’s  

- Leren werken met Android  
- Leren werken met Apple, 3 programma’s  
- Online opslag en backup, 4 programma’s  
-  Starten met Windows, Excel en Word, 4 pro-

gramma’s  
- Typen met 10 vingers  
- Veilig en bewust online  

Dit pakket wordt nog uitgebreid. 

Meedoen?
Om de online cursussen te kunnen volgen, 
kun je je inschrijven bij de bibliotheek bij jou 
in de buurt. Kijk op 

www.bibliotheekdekempen.nl

Gratis via de bibliotheek: 
25 online computercursussen 
voor iedereen, jong en oud

  WIST
     JE 
DAT...?

... de eerste 
computermuis van hout was? 
Doug Engelbart vond hem 
in 1964 uit. Het was 
een houten blokje met 

daarin een wiel. 
Bovenop zat een knop. 

Hij noemde het 
apparaatje muis, 

omdat de snoer hem aan 
de staart van een 
muis deed denken.

Stamboomonderzoek 
De Kempen

Heb je altijd al willen weten wie je voorouders of familie zijn? 
Waar ze woonden of wat ze deden?

Wij willen je daar bij helpen met je onderzoek hoe, wat en waar.
Ben je nieuwsgierig geworden, neem dan contact op met ons.

Wij willen onze hobby graag met je delen. 
Wij helpen je kosteloos verder waar je het kunt opzoeken.

Neem gerust contact op met ons, dat kan via 
petergerdatijssen@hotmail.com 

of bel naar 06 - 40 17 32 66 

KEMPEN - 
Sinds zaterdag 
22 januari zijn 
de Energie- 
Loketten van 

KempenEnergie weer open. Elke zaterdag 
kan iedereen er van 10.00 tot 12.00 uur bin-
nenlopen voor alle vragen over energiebe-
sparing, zonnepanelen, isolatie, warmte-
pompen, enz. 

De EnergieLoketten zijn gevestigd in de bi-
bliotheken van Eersel, Bladel, Reusel, Bergeijk  
en in het oude raadhuis van Oirschot. De 
onafhankelijke EnergieGidsen van Kempen-
Energie zitten kosteloos voor u klaar. 

Bent u niet in de gelegenheid om te komen, 
dan is het EnergieLoket ook bereikbaar via 

energieloket@kempenenergie.nl

EnergieLoketten van KempenEnergie 
zijn weer geopend
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Warmtepompen staan sterk in de belang-
stelling. Zij blijken steeds meer de ver-
vangers te worden van onze vertrouwde 
cv-ketels. Warmtepompen maken ons onaf-
hankelijker van het aardgas. Ze verbruiken 
wel elektriciteit maar maken warmte met 
een hoog rendement van 300% tot 500%. 

Hybride warmtepomp
Populair zijn op dit moment de hybride warm-
tepompen. Daarbij wordt een luchtwarmte-
pomp naast een bestaande cv-ketel geplaatst 
en zorgen ze samen voor de verwarming en 
het warm water. De warmtepomp de lage 
temperaturen; de gasketel de hoge. De 
warmtepomp in het voor- en najaar, de gas-
ketel in de winter. De installatie vraagt ver-
der geen aanpassingen aan het huis en de 
rest van de installatie en er is subsidie voor 
beschikbaar. Het eff ect is een besparing van 
ongeveer 50% op het gemiddelde gasverbruik.

Geen buitenunit
Luchtwarmtepompen voor een hybride toe-
passing bestaan uit een binnen- en buiten-
unit. De buitenunit zorgt voor het onttrekken 
van warmte uit de buitenlucht. De binnenunit 
herbergt de compressor die de warmte op-
pompt tot bruikbare warmte van ongeveer 

30°C. Buitenunits hangen aan de gevels of 
staan op een plat dak en zijn meestal geen 
verfraaiing van de woning.

Daarom is het nu prettig dat er ook lucht-
warmtepompen voor hybride toepassing zijn 
die geen buitenunit meer nodig hebben. De 
buitenlucht wordt via speciale dakdoorvoe-
ren naar binnen gezogen en weer uitgebla-
zen. In de warmtepomp wordt de warmte 
gewonnen. 

Warmte terugwinning uit ventilatielucht
Een voordeel van deze warmtepompen is dat 
de luchtaanvoer van buiten gecombineerd 
kan worden met afgevoerde ventilatielucht 
van binnen. In deze lucht zit ten opzichte van 
buiten meer warmte (20°C) opgeslagen. Door 
het hergebruiken van deze warmte stijgt het 
rendement van de luchtwarmtepomp. Het 
vermogen van een hybride warmtepomp 
varieert tussen de 2,5 en 6kW en kan op een 
normaal stopcontact aangesloten worden.

Wil je meer weten of deze apparaten of 
andere manieren om gas terug te nemen? 
Kom naar onze EnergieLoketten op zaterdag-
ochtend (we zijn weer open) of stel je vraag 
via energieloket@kempenEnergie.nl

www.kempenenergie.nl

50% gas terugnemen
Advies over energieverbruikAdvies over energieverbruik

Bespaar
met de zon!

Óók op bewolkte dagen!

Zonnepanelen zijn goed voor 
het milieu én uw portemonnee!

Is úw woning geschikt voor zonnepanelen? 
Maak vrijblijvend een afspraak om de kosten en 
opbrengst te berekenen.

ISL Installatiebedrijf

Ambachtsweg 3B - 5531 AC  BLADEL   

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

I www.islbladel.nl

Ontvang nu 

de BTW retour!

Bij een scheiding moeten alle gemeen-
schappelijke goederen en schulden 
verdeeld worden. Maar hoe zit het met de 
opgebouwde schadevrije jaren op een auto 
of motor? 

No-claimkorting
Het aantal schadevrije jaren bepaalt de kor-
ting op de premie voor de auto- of motorver-
zekering en deze kan oplopen tot maximaal 
80%. In principe zou daarmee gesteld kunnen 
worden dat de opgebouwde no-claimkorting 
onderdeel is van het vermogen dat verdeeld 
dient te worden bij scheiding. De hoofdregel 
tot voor kort was dat op het moment dat die-
gene op wiens naam de auto niet staat na de 
scheiding een auto gaat aanschaff en en ver-
zekeren, deze begint met 0 schadevrije jaren, 
waardoor de premie aanzienlijk hoger uitvalt 
voor een soortgelijke auto dan tijdens het hu-
welijk. Dit terwijl deze persoon misschien de 
meeste schadevrije kilometers heeft gemaakt. 

Medewerking verzekeringsmaatschappij
Tot voor kort wilde een aantal verzekeraars 
(soms) meewerken aan het verdelen van 
de schadevrije jaren. Ook waren er verze-
keraars die een no-claimkorting boden aan 
de ex-partner waardoor deze met een aan-
tal schadevrije jaren kon starten. Dat lijkt 
mooi, maar daarmee zit u wel vast aan die 
betreff ende verzekeraar. Onder druk van de 
Consumentenbond en Het Verbond van Ver-

zekeraars is er een kentering ontstaan in de 
houding van verzekeringsmaatschappijen. 
Dit heeft geresulteerd in nieuwe regels waar-
in de mogelijkheid om schadevrije jaren te 
verdelen is opgenomen. Deze regels zijn per 1 
januari jl. ingegaan.

Situatie per 1 januari 2022
Het Verbond van Verzekeraars heeft bekend-
gemaakt dat vanaf 1 januari 2022 het moge-
lijk is om opgebouwde schadevrije jaren te 
verdelen als u gaat scheiden. Hoe gaat dit in 
zijn werk? De schadevrije jaren worden door 
de verzekeraar op naam van de polishouder 
geregistreerd. De partner die stond geregis-
treerd als polishouder bepaalt in geval van 
scheiding de verdeelsleutel en dient daarna 
een afstandsverklaring in bij de verzekeraar. 
Voorwaarde voor de verdeling is wel, dat u 
beiden op hetzelfde adres stond geregis-
treerd ten tijde van het opbouwen van de 
schadevrije jaren en dat u beiden een rijbe-
wijs heeft. 

Mediation
Het is belangrijk om samen, in overleg, de 
verdeelsleutel te bepalen; zo voorkomt u 
onenigheid achteraf. Tijdens een mediation-
traject, waarbij u samen wordt begeleid door 
een advocaat/mediator zal, indien van toe-
passing, ook dit onderdeel aan bod komen.  

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators

Scheiden: wat gebeurt er 
met de schadevrije jaren?
Belangrijke wijziging per 1 januari 2022

Vanaf 1 februari kun je weer subsidie aan-
vragen voor muziek-, theater- of zangles-
sen voor lesjaar 2021/2022. Alle kinde-
ren tussen 6 en 18 jaar in onze gemeente 
komen in aanmerking deze bijdrage. De 
lessen moeten dan wel worden gevolgd bij 
een erkend docent. Op www.reuseldemier-
den.nl/erkendedocenten vind je de lijst. 

Subsidie aanvragen
Je kunt de subsidie aanvragen via www.
reuseldemierden.nl/subsidie. Om de subsi-
die aan te vragen, heb je alle betaalbewijzen 
van dat cursusjaar nodig. Dus ook die van de 

lessen die je kind in het voorjaar nog gaat 
volgen. Heb je nog niet alle facturen binnen 
of zijn nog niet alle facturen betaald? Zorg er 
dan voor dat je dat regelt met de docent voor-
dat je de subsidie aanvraagt. Op 15 mei sluit 
de termijn voor de subsidieaanvragen. 

Maximaal twee activiteiten
Je kunt voor maximaal twee verschillende ac-
tiviteiten een aanvraag doen. Dit kan bijvoor-
beeld handig zijn als uw kind bijvoorbeeld 
halverwege het jaar gewisseld is van instru-
ment of als uw kind van een lessenreeks één 
keer een voorstelling maakt en daarnaast een 
workshop heeft gevolgd. De maximum bijdra-
ge van de gemeente bedraagt de helft van de 
kosten met een maximum van € 370,- voor de 
beide activiteiten samen.

Neem voor meer informatie gerust contact op 
met Marga van der Heijden via 088-4970160 
of m.vanderheijden@reuseldemierden.nl.

Subsidie op muziek-, theater- of zangles 
van kinderen
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BOERDERIJ 
BOOMSTAMBLADEN

massief blad 5 cm massief blad 5 cm 

Match met poot naar keuze vanaf 199

Snel leverbaar
Ook online!

Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.

Zelf monteren.
Meer info in de winkel.

Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

(hoek)bank
In div. maten/

 kleuren/stoffen. 
Elektrisch 

verstelbaar 
optioneel.

vanaf

599

Kast

       vanaf 

1499

Salontafel

vanaf

349
Vloerkleed

vanaf

119
Mango

tafel rond
incl. spinpoot 

ø 130

299
ø 150

399

Diana
Stoel 

169

119
130x80 399
160x90 549
180x90 599

200x100 649
220x100 699
240x100 749
260x100 799
280x100 879
300x100 949

Arlington 
Vakkenkast met 

visgraatmotief
ook in zwart 

999

899

(hoek)bank
In div. maten/

 kleuren/stoffen. 
Elektrisch 

verstelbaar 

(hoek)bankJubileum deals

Loft 
Metalen 
boekenkast
Zelfmontage

op=op

199

Jelt
Stoel

slechts

79

achter de eerste deur.

Meer info in de winkel.

Bristol
Stoel

slechts

69

Ook leverbaar 
ø120cm
ø140cm

Jubileum dealsJubileum deals
Gratis plaid 

Bij aankoop 
van een bank 

Op=op

Gratis plaid Gratis plaid Gratis plaid 
Bij aankoop 

Gratis plaid 

130x80 399

TIP

199

Stinn
Salontafel
Set van 3 

Nobby
Set van 3 of los 
in 3 kleuren; 
antiek ash
zwart

Stinn
Salontafel
Set van 3 

369

189

p.st. 
vanaf

69

Drop
Hanglamp

ø 44

89

Acties zijn geldig t/m 28 feb.2022 
SHOP ONLINE. Ook op afspraak!

Bereikte doelen:
• Duidelijke en werkbare omgevingsvisie 1.1

• Behoud van een zelfstandige gemeente Bladel
• Realisatie MFA Hapert

• Realisatie nieuwe basisschool Hoogeloon
• Uitgave mantelzorgcheque

• Invulling gebied Groene Long Bladel
• Versnellen woningbouw (naar ruim 375 woningen!)

• Gezonde gemeentefinanciën
• Leerlingvervoer: Leerlingen van SBO en SO worden

thuis opgehaald

Voordat we volgende week ons verkiezingsprogramma
presenteren, willen we eerst rekenschap afleggen over wat

we wel en (nog) niet bereikt hebben afgelopen raadsperiode.

Rekenschap CDA 2018-2022

In de steigers gezet:
• Verbreden fietspad Cartierheide

• Betere doorstroming N284
• Invulling gebied Egyptische Poort

• Betere kwaliteit sportvelden
• Realisatie Den Herd naar de Mert

• Glasvezel in iedere kern

(Nog) niet bereikt:
• Bouwschuur Casteren

• Visie vrijkomende agrarische bedrijven
• Flinke slag op gebied van energietransitie

• Flinke impuls bouwen in Bladel

Wil je meer van ons zien? Volg ons op Facebook & Instagram! Of meld je aan
voor de nieuwsbrief doormiddel van een mailtje naar: info@cdabladel.nl

INFORMATIEF

KEMPEN - Ook dit jaar organiseert Kem-
penEnergie in samenwerking met Biblio-
theek De Kempen weer Online Energie 
Workshops voor iedereen die zijn huis wil 
verduurzamen. Er zijn negen workshops 
gepland over diverse onderwerpen. Ze 
zijn gratis te volgen vanuit thuis via Zoom. 
De eerste staat gepland voor maandag 31 
januari.

Vorig jaar ontstaan als alternatief voor de 
EnergieCafés van KempenEnergie, bleken de 
Online Energie Workshops in een grote be-
hoefte te voorzien. Daarom organiseert Kem-
penEnergie in samenwerking met Bibliotheek 
de Kempen en Kempenstroom dit jaar weer 
een nieuwe reeks.

Tijdens de workshop komt telkens een thema 
aan bod, te weten isolatie, ventilatie, zonne-
panelen, collectieve zonnedaken, deelauto’s, 
warmtepompen, subsidies, energieopslag 

en participeren in energieopwekking. In elke 
workshop is er veel ruimte voor het stellen 
van vragen. De EnergieGidsen van Kempen-
Energie geven de workshops en delen tips en 
informatie.

De Online Energie Workshops gaan om de 
(circa) twee weken plaatsvinden vanaf 31 
januari, van 20.00 tot 21.30 uur. Ze worden 
aangeboden via Zoom. Deelnemen kan dus 
gewoon vanuit huis. Op de bank of aan tafel, 
je hoeft de deur niet uit. Bij de Bibliotheek kun 
je terecht voor ondersteuning als je vertrouwt 
wilt raken met het Zoom-programma. 

Meer informatie en reservering is mogelijk via 
www.kempenenergie.nl of www.bibliotheek-
dekempen.nl. Directe link: 

https://kempen.op-shop.nl/605/
onlineenergieworkshops-voor-ieder-
een-die-zijn-huis-wil-verduurzamen

Inschrijving online workshops 
KempenEnergie gestart

Het voorjaar komt eraan, en daarmee het 
broedseizoen. De perfecte tijd om vogel-
huisjes op te hangen in je tuin! Vogel-
huisjes zorgen namelijk voor meer ver-
schillende vogels, en dat zorgt weer voor 
natuurlijke bestrijding van de eikenproces-
sierups. 

De afgelopen jaren is het aantal eikenpro-
cessierupsen in Nederland toegenomen. Dat 
zorgt voor overlast en gezondheidsrisico’s. 
Ook in onze gemeente. Ondanks onze inzet 
blijkt deze rups maar moeilijk te bestrijden. 
Daarom nodigen we je uit om samen met ons 
de strijd aan te gaan! 

Uit ervaring blijkt dat natuurlijke vijanden, 
zoals mezen, eff ectieve bestrijders zijn. Heb 
je nog een plekje in de tuin voor nieuwe ‘be-
woners’? Doe dan mee aan onze prijsvraag 
en win een vogelhuisje! 

Prijsvraag
1.  Hoeveel rupsen kan een mezenjong in twee 

weken eten?
2.  Op welke hoogte kan het vogelhuisje het 

beste hangen?
3.  Wat is de meest ideale ‘invliegopening’ 

voor mezen?
Stuur voor woensdag 9 februari een e-mail 
met je naam, adres en de juiste antwoorden 
naar gemeente@reuseldemierden.nl met als 
onderwerp ‘Prijsvraag eikenprocessierups’. 
Misschien kun je dan binnenkort een mooi 
vogelhuisje ophangen in jouw tuin of op jouw 
balkon. 

Let op: onder de juiste inzendingen worden 
200 vogelhuisjes verloot. We geven er per 
adres maximaal één weg, en daarbij geldt 
op = op! De winnaars worden uiterlijk vrijdag 
11 februari via e-mail op de hoogte gebracht.

Win een vogelhuisje in strijd 
tegen eikenprocessierups
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De dames Scylla en Charybdis heb ik 
me altijd voorgesteld als twee honden. In 
werkelijkheid, dat wil zeggen, volgens de 
mythe, had alleen Scylla iets van een hond, 
in zoverre dat ze zes hondenkoppen had. 
Charybdis was een mond, geen hond, een 
mega-bek, die water opzoog en uitspuwde 
waardoor schepen voortdurend verzeild 
raakten in draaikolken. Een echt pinneke.

Het moet dan ook Scylla geweest zijn en 
niet Charybdis noch een combinatie van 
beiden waar ik vroeger zo bang voor was. 
Het kreng hoorde me op de Steenakkers 
al aankomen en stond me op de oprijlaan 
naar de boerderij op te wachten, blaffend 
dat het een aard had. Niemand die haar 
tot de orde riep, dat was het vooral. Als ze 
je been eraf beet, had niemand zich daar 
druk over gemaakt. Ze hadden jou en je 
been met de tractor naar dokter Corsten 
gebracht en de hond een keer flink uitge-
scholden. Toen ik een paar jaar geleden op 
Dollum collecteerde voor de Hersenstich-
ting, zag ik iedere keer als ik ergens ach-
terom kwam die zeskoppige Scylla weer 
staan. Tegenwoordig doe ik het nieuwe 
wijkje schuin tegenover Van Keken. Ik heb 
het niet op dat achteromkomen.

Scylla voorbij, kwam je in de keuken. Ze 
leefden in de keuken daar. Er hing een 

dikke, muffe lucht, die rook naar alles wat 
er ooit was gekookt, alsof elk maal een  
haffeltje moleculen had achtergelaten. Ik 
hield van die lucht, ik hield van die keuken. 
Volk liep er in en uit, als in een station. Je 
was er op jezelf en tegelijk in de nabijheid 
van soortgenoten, een omgeving die ik 
de rest van mijn leven ben blijven zoeken. 
Scylla lag er te slapen. Als je gewild had, 
was ze een stukje opgeschoven en had je 
erbij kunnen gaan liggen.

Er was een deur die leidde naar de stal, 
een lage, waar de volwassenen bukkend 
doorheen gingen. En er was een deur naar 
de zondagse kamer, voor mij een no go.  
Ik kwam er alleen op de vrije woensdag-
middag om te voetballen met de jongste. 
Hij was er goed in, is later prof geworden. 
Had ik ook wel gewild. Ik dacht dat alle  
jongens dat wilden, toen. Nu betwijfel ik 
dat. Volgens mij waren er toen al onder ons 
die automonteur of boekhouder wilden 
worden. 

Er was ook een deur naar de gang, waar ik 
altijd even ging kijken naar de zware zwarte  
telefoon aan de muur. Die hadden wij thuis 
niet. Als mijn ouders moesten bellen, staken  
ze de straat over naar opa, en omgekeerd, 
als ze gebeld werden, kwam opa ze roepen.  
De telefoon, dat was opa. Totdat het  
concept zelf van telecommunicatie te  
ingewikkeld voor hem werd. Toen mijn 
oom op een dag vanuit de Agio naar huis 
belde en zich bekendmaakte, antwoordde 
opa: “dè kan nie want die zit op de febriek.” 
Toen kochten we zelf maar een telefoon, 
een grijze, voor op de dressoir en brachten 
opa naar Bladel.

Huig

Op Dollum

column

EERSEL - In de week van maandag 4 april 
t/m zaterdag 9 april zal er weer een Goede 
Doelenweek in de gemeente Eersel plaats-
vinden. De voorbereidingen hiervoor zijn 
reeds in volle gang gezet, waarbij het in 
eerste instantie gaat om de planning  van 
alle activiteiten die nodig zijn voor het 
doen slagen van de doelstelling van de 
stichting Goede Doelenweek Eersel.

Het wordt hiermee de vierde gezamenlijke 
collecte in de gemeente Eersel. Om even het 
geheugen op te frissen: de Goede Doelen-
week Eersel is een bundeling van 19 bekende 
landelijke fondsen, die een aantal jaren ge-
leden hebben besloten tot één gezamenlijke 
collecte. De versnippering van de vele af-
zonderlijke collectes in het verleden is daar-
door aanzienlijk teruggebracht, en het blijkt 
dat de inwoners van onze gemeente steeds 
meer vertrouwd raken met die gezamenlijke 

collecteweek, gezien de stijgende lijn van 
de opbrengst in de voorgaande jaren. Ter 
vergelijking: in 2019 was de opbrengst ruim 
€ 63.000,-, in 2020 ruim € 80.000,- en in het 
afgelopen jaar werd het al € 93.000,-!

Gaan we de grens van € 100.000,- over?
Deze stijgende lijn doet vermoeden dat de ma-
gische grens van € 100.000,- in 2022 kan wor-
den overschreden, zeker als in aanmerking 
wordt genomen dat nog veel inwoners in de 
gemeente Eersel hun steentje zouden kunnen 
bijdragen. De organisatoren van de GDW zien 
dit dan ook als hun uitdaging, en met hulp van 
de collectanten en inwoners van de verschil-
lende dorpen en het buitengebied van de ge-
meente Eersel moet dat zeker lukken! 

De komende maanden zullen wij iedereen 
op de hoogte houden van de verdere voor-
bereidingen in de plaatselijke bladen en ook 
op onze website zult u nadere informatie hier-
over kunnen vinden.

www.gdweersel.nl

Voorbereidingen Goede Doelenweek 
Eersel in volle gang

De Groote Aard Eersel sorteert de enveloppen. V.l.n.r. Pleun Boom, Anouk de Groot, Joeij Teunissen, Richard Coppoolse.

Kom jij ook korfballen? 
Meld je aan

 bij: Elian
ne Michelbrink

tc@kvckorfbal.nl - 
0630017770

Zaterdag
 29 januar

i 

10.00 -11.0
0 

 

Zaterdag
 5 februa

ri

09.30-10.30 

Sporthal D
'n Anlo

ôp 

in Hoogeloon

Voor jongens en m
eisjes 

van 5 t/m 8 jaar

www.kvckorfbal.nl

Eén website voor alle inwoners van Hooge 
Mierde, Lage Mierde, Hulsel en Reusel. Een 
plek waar je ziet wat er te doen is in onze 
mooie dorpen en waar je informatie vindt 
over verenigingen en organisaties. Natuur-
lijk lees je er ook de laatste nieuwtjes. 

Met het platform willen we de onderlinge 
verbindingen versterken en de betrokken-
heid verhogen. We willen mogelijk maken 
dat inwoners elkaar beter weten te vinden en 
(nog meer) dingen samen doen. Inmiddels 
is het platform een half jaar in gebruik. Er 
hebben zich al veel inwoners aangemeld. Er 
worden veel berichten geplaatst en nieuwe  
pagina’s aangemaakt. Super goed! Want 
hoe meer inwoners er gebruik maken van  
Grensdorpen.nl, hoe beter de website zijn 
diensten kan bewijzen. 

Kom erbij!
Het kan zijn dat je je weg nog niet hebt ge-
vonden op de website of niet goed weet wat 
je ermee moet. We helpen je graag op weg:
-  Maak een persoonlijk profiel aan. Dit geeft 

je de mogelijkheid om een nieuwsbrief te 
ontvangen met de belangrijkste items van 
die week.

-  Verenigingen en organisaties kunnen een 
eigen pagina aanmaken.

-  Als verenging kun je op Grensdorpen.nl de 
agenda vullen met activiteiten en nieuwe 
leden werven.

-  Ben je ondernemer? Presenteer je bedrijf en 
vertel wat je te bieden hebt.

-  Ga er even voor zitten en kijk wat het plat-
form te bieden heeft. Het is heel gebruiks-
vriendelijk. Via info@grensdorpen.nl of een 
van de buurtverbinders kun je altijd onder-
steuning vragen.

Het is fijn als je mee helpt om bekendheid te 
geven aan Grensdorpen.nl door het erover te 
hebben met je buren, vrienden en bij je werk, 
sport- muziek- of andere vereniging. En ook 
door het te delen via Facebook.

Ook buurtverbinder worden?
We missen nog buurtverbinders in de kernen 
Reusel en Hulsel. Ben je enthousiast gewor-
den, neem dan contact met ons op. We geven 
graag alle informatie die je nodig hebt om de 
juiste afweging te maken. 

Uitgangspunt is dat iedereen welkom is op 
Grensdorpen.nl. Vertel jouw eigen verhaal en 
deel het met alle dorpsgenoten in onze ge-
meente. Kortom, ontmoet elkaar op Grens-
dorpen.nl.

Namens alle buurtverbinders 
van Grensdorpen.nl heten we je 
van harte welkom!

Grensdorpen.nl 
Kom er bij!

Fotografie: Sharon van Dommelen
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*Voorwaarden in de winkel

Het gemak van alles onder 
één dak bij De Laat Slaapexpert

keuze uit ruim 300 verschillende stoffen
keuze uit 3 poten in diverse kleuren
keuze uit 9 verschillende hoofdborden
keuze uit verschillende toppers*

keuze uit 3 verschillende matras hardheden
keuze uit 3 lengte- en breedte maten
ook verstelbaar verkrijgbaar tegen meerprijs

1
2
3
4

5
6
7

PUUR BOXSPRING ÉÉN BOXSPRING  1000 MOGELIJKHEDEN

25% KORTING OP 
KUSSENS EN MATRASSEN
Actie loopt van: 24 januari t/m 6 maart

TEMPUR
2e ARTIKEL
50% KORTING
Let op! actie loopt tot 31 januari

PUUR BOXSPRING
ALLE KEUZES VOOR 
ÉÉN PRIJS!

€3135,-
v.a.

ALLE MATEN
(VLAK)

€1.999,-
€3.140,-

140X200
(VLAK)

7

1 2

3

4

5

6 CARESSE 7060
ACTIEPRIJS
CARESSE 7060
ACTIEPRIJS

Geopend: di. t/m vr.  9.30 - 17.30  •  za.  9.30 - 16.00  •  vrijdags koopavond tot 20.00 op afspraak!

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

30 JANUARI

Koopzondag Bladel

13.00 tot 17.00 uur
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Courgette soep
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 2 courgettes

o 1 grote ui
o 2 el olijfolie
o 1  liter groentebouillon
o 1 flinke el kruidenkaas
o 100 ml kookroom

Snipper de ui grof, was de courgettes en
snijd deze in blokjes. Verwarm de
olijfolie in een soeppan en fruit de ui aan
in de olie. Voeg de courgettes toe en bak
deze even mee.

Giet de bouillon erbij en breng aan de
kook. Laat ongeveer 10 minuten zachtjes
koken, voeg dan de kruidenkaas en
kookroom toe en zet het vuur uit. Pureer
de soep met de staafmixer.

De soep is nu klaar maar je kan deze
natuurlijk nog wat luxer maken door bv.
wat reepjes gerookte zalm, gebakken

spekjes, lepeltje pesto of zoals op de foto
een cherrytomaatje en wat geroosterde
pijnboompitjes toe te voegen.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4-6 personen Voorbereiding: 10 min Klaar in:  25 min

1  liter groentebouillon
1 flinke el kruidenkaas

Wat kan een simpel soepje toch lekker 
zijn. Dit is een favoriet bij ons in huis en zo 
gemaakt. 

Je kunt er natuurlijk ook nog andere groene 
groenten in kwijt. Zoals een stukje overge-
bleven broccoli of wat spinazieblaadjes. 
Pas de soep aan naar jouw eigen smaak. Fijn weekend!

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

Pas de soep aan naar jouw eigen smaak. Fijn weekend!

met  Ivanka

SMAKELIJK ETEN

STEMPELACTIE
Strippenkaart

Bestel voor minimaal € 35,00 aan 
boodschappen en ontvang van de 

chauffeur een Strippenkaart en 
een stempel

Bij 4 stempels ontvangt u een 
boodschappen box 

t.w.v. € 35,- GRATIS
De actie is geldig van 

1 februari t/m 30 april 2022

KEURSLAGERIJ HOPPENBROUWERS 
Hof 47 - Bergeijk | Telefoonnummer 0497-571549 

www.debbqspecialist.nl | info@debbqspecialist.nl 

Deze actie is voor de inwoners van 
Casteren, Duizel, Hapert, Hoogeloon 

en Vessem.

Wij bezorgen op woensdag en vrijdag 
tussen 16.00-18.00 uur

en op zaterdag tussen 15.00-17.00 uur.

Courgette soep
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 2 courgettes

o 1 grote ui
o 2 el olijfolie
o 1  liter groentebouillon
o 1 flinke el kruidenkaas
o 100 ml kookroom

Snipper de ui grof, was de courgettes en
snijd deze in blokjes. Verwarm de
olijfolie in een soeppan en fruit de ui aan
in de olie. Voeg de courgettes toe en bak
deze even mee.

Giet de bouillon erbij en breng aan de
kook. Laat ongeveer 10 minuten zachtjes
koken, voeg dan de kruidenkaas en
kookroom toe en zet het vuur uit. Pureer
de soep met de staafmixer.

De soep is nu klaar maar je kan deze
natuurlijk nog wat luxer maken door bv.
wat reepjes gerookte zalm, gebakken

spekjes, lepeltje pesto of zoals op de foto
een cherrytomaatje en wat geroosterde
pijnboompitjes toe te voegen.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4-6 personen Voorbereiding: 10 min Klaar in:  25 min

Courgette soep
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 2 courgettes

o 1 grote ui
o 2 el olijfolie
o 1  liter groentebouillon
o 1 flinke el kruidenkaas
o 100 ml kookroom

Snipper de ui grof, was de courgettes en
snijd deze in blokjes. Verwarm de
olijfolie in een soeppan en fruit de ui aan
in de olie. Voeg de courgettes toe en bak
deze even mee.

Giet de bouillon erbij en breng aan de
kook. Laat ongeveer 10 minuten zachtjes
koken, voeg dan de kruidenkaas en
kookroom toe en zet het vuur uit. Pureer
de soep met de staafmixer.

De soep is nu klaar maar je kan deze
natuurlijk nog wat luxer maken door bv.
wat reepjes gerookte zalm, gebakken

spekjes, lepeltje pesto of zoals op de foto
een cherrytomaatje en wat geroosterde
pijnboompitjes toe te voegen.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4-6 personen Voorbereiding: 10 min Klaar in:  25 min

St� nko� n Engels
  Dat kan op een tegeltje

“always is shortjackje sick, 
middle in the week but sundays not. 

sundays goes she to the church 
with a book full silverwork. 
Always is shortjackje sick,

middle in the week but sundays not”
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  WIST
     JE 
DAT...?

... krokodillen en 
alligators bijzonder 
snel kunnen rennen? 

Mocht je ooit door 
eentje achtervolgd worden, 
ren dan in een zigzaglijn. 

Ze zijn namelijk helemaal 
niet behendig en op deze 

manier kun je ze 
voorblijven.

Spannende belevenissen 
in de Buurtbus

Een paar jaar geleden heb ik ook al eens 
een stukje geschreven over de buurt-
bus. Zoals ik toen ook al schreef zijn er 2  
betekenissen voor het woord buurt-
bus. Op zijn Brabants en in het ABN. In 
goed Brabants betekent buurten praten, 
maar de echte betekenis van buurtbus is  
natuurlijk een kleine bus die met maxi-
maal 9 personen in de buurt rond rijdt en 
waar je met je OV kaart je ritprijs betaalt.

Sinds Covid ons leven beheerst is er wel 
het één en ander veranderd. Niet alleen 
buiten, maar ook in de buurtbus. Eerst heb-
ben we bijna een jaar niet gereden, omdat 
het Openbaar Vervoer stil lag. Daarna ging 
het vervoer langzaam weer open en moes-
ten onze busjes worden aangepast met 
schermen om de chauffeur heen en kregen 
we een lawaaierige sterke afzuiging. Vooral 
dit laatste maakt ‘buurten’ extra moeilijk en 
zijn daardoor gesprekken met passagiers 
bijna onmogelijk. 

Om te kunnen buurten zijn er natuurlijk minimaal 2 mensen nodig. Vaak rijden ik en mijn 
collega’s op lijn 291 (Netersel - Bladel - Casteren - Hoogeloon - Middelbeers) alleen! Dat 
is dus alleen maar reclame rijden. Gelukkig is er wel radio in de bus. Bij het Vennenbos in 
Hapert is er altijd een kleine pauze om even iets te drinken. Dit wordt aangeboden door 
het personeel van Het Vennenbos.

In Netersel moet ik ook altijd 10 minuten wachten. Tijdens zo’n pauze gaan mijn gedach-
ten dan naar politieke vragen. Zoals: waarom rijdt het openbaar vervoer niet over indus-
trieterrein De Sleutel en over het Kempisch bedrijvenpark? Dat ligt aan de aanbesteding 
wordt dan verteld door onze wethouder en dat doet onze provincie. Dan maar vragen aan 
Christophe van der Maat, onze gedeputeerde in Brabant voor het vervoer. Maar nu zie ik 
dat ook deze vertrokken is naar ons nieuwe kabinet. Wie nu…? Dat zal ik dat maar eens in 
het fractieberaad van Bladel Transparant neerleggen. Voor Bladel Transparant is openbaar 
vervoer in ieder geval een belangrijk onderdeel om de mobiliteit en bereikbaarheid in onze 
gemeente te versterken en toekomstbestendig te maken. 

Je kan ook zomaar een reiziger treffen die de Pieterpad route loopt en super blij is dat  
hij/zij het laatste stukje met de buurtbus mee kan rijden. Dat levert meestal leuke  
gesprekken op over wat ze allemaal onderweg meemaken en bovenal over dat ze onze  
Brabantse gastvrijheid zo waarderen. Dat zijn van die dagen dat je echt een fijne middag 
hebt.

Oh ja, dat vergeet ik bijna, er zijn nog steeds chauffeurs te kort. Dus vind je rijden leuk en 
heb je tijd meld je dan aan bij: Janvandewiel27@outlook.com of ondergetekende.

Louis Spoelstra

Bladel Transparant

l.spoelstra@bladel.nl

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

INFORMATIEF

KEMPEN - Buurtbemiddeling helpt bij het 
vinden van oplossingen voor problemen en 
conflicten in de buurt. Sinds 2015 is buurt-
bemiddeling actief in de Kempen. Eerst 
gestart in Bladel, daarna ook in Reusel-de 
Mierden, Eersel en Bergeijk. Eigenlijk is 
het een succesverhaal: buurtbemiddeling 
brengt de communicatie op gang tussen 
buurtbewoners die onderling een al dan 
niet uitgesproken conflict hebben. 

De vrijwillige buurtbemiddelaars zorgen dat 
beide partijen met elkaar in gesprek gaan 
en leidt neutraal en onpartijdig het gesprek. 
In 70% van de gevallen leidt dit tot een op-
lossing van het probleem. Door een toene-
mende vraag naar bemiddelingen zijn we op 
zoek naar mensen die het als een uitdaging 
zien mensen te helpen wanneer ze het zelf 
even niet meer alleen kunnen. Vanuit buurt-
bemiddeling ondersteunen de vrijwillige be-
middelaars buurtbewoners in het vinden van 
oplossingen voor problemen en conflicten in 
de buurt. Welzijn de Kempen en WelCordaad 
werken in dit project samen met deskundige  
vrijwilligers. De vrijwilligers krijgen hierin  
ondersteuning door professionals.

Ben jij iemand die:
- Goed kan luisteren?
-  Onpartijdig en onafhankelijk situaties kan 

beoordelen?
- Stevig in zijn/haar schoenen staat?
-  Betrokken is bij het wijkgebeuren en leef-

baarheid in buurten?
-  In staat is om partijen aan te horen en bij 

elkaar te brengen zónder direct zelf oplos-
singen te aan te dragen?

-  In staat tot zelfreflectie op de eigen rol in 
het geheel?

-  Bereid om een driedaagse scholing en trai-
ning te volgen?

Rol en verantwoordelijkheden 
Een vrijwilliger buurtbemiddeling kan goed 
luisteren en afstand nemen van eigen nor-
men en waarden. Hij schept de voorwaar-
den zodat buren zelf de oplossing vinden. Hij 

zorgt voor wederkerigheid in het gesprek. Dit 
houdt in dat beide partijen hun wensen en 
belangen kenbaar maken en beide partijen 
bijdragen aan de oplossing van het probleem. 
Van de vrijwilliger buurtbemiddeling wordt 
neutraliteit en onpartijdigheid gevraagd. Voor 
een bemiddelingstraject worden steeds twee 
bemiddelaars ingezet die in een open sfeer 
samenwerken.

Hoe werkt het?
Vaak worden klachten en buurtproblemen 
aangemeld via maatschappelijke organisaties, 
o.a. de woningcorporatie, politie, huisarts maar 
ook bewoners kunnen zich melden. Soms is 
een gesprek met de coördinator buurtbemid-
deling al voldoende om het conflict een po-
sitieve wending te geven. Lukt dat niet, dan 
nemen vrijwillige buurtbemiddelaars contact 
op met betrokken buurtbewoners. Vaak is het 
voor buurtbewoners moeilijk om het gesprek 
met elkaar aan te gaan. Door bemiddeling 
door de vrijwillige buurtbemiddelaars worden 
de buurtbewoners hierin ondersteund. 

Soms kunnen ruzies, irritaties of problemen 
tussen buren niet onderling worden opgelost. 
In dat geval kán buurtbemiddeling resultaat 
opleveren of een stap in de goede richting 
zijn. Getrainde buurtbemiddelaars bemidde-
len bij conflicten tussen buren en buurtge-
noten. Zij trachten de ruziënde partijen weer 
aan het praten te krijgen en hen te stimuleren 
tot het zoeken van oplossingen voor ontstane 
problemen. Zo kan erger worden voorkomen 
en wordt de directe omgeving vriendelijker 
en leefbaarder voor alle partijen. Voorbeel-
den zijn onder meer: geluidsoverlast, parke-
ren, erfafscheiding enz.      

Wat bieden wij:      
-  Een uitdagende/inspirerende vrijwilligersbaan.
-  Een leuk team van bemiddelaars om mee 

te werken.
-  Een basistraining van drie dagen van een 

CCV-gecertificeerde trainer.
- Deskundige begeleiding en feedback.
-  Deskundigheidsbevordering in de vorm van 

trainingen en intervisiebijeenkomsten.
-  Werken in tweetallen, met een collega be-

middelaar.
-  Er wordt uitgegaan van 4 tot 6 bemiddelin-

gen per jaar (± 5-7 uur per casus).

Herken je je in dit verhaal en wil je een bijdra-
ge leveren aan de leefbaarheid in de Kempen, 
neem dan contact op met Henk van Hugten 
van Welzijn de Kempen/Welcordaad. Hij kan 
je meer informatie over de functie vertel-
len. Hij is bereikbaar via henkvanhugten@
cordaadwelzijn.nl en 06-27364650. Je kunt 
ook mailen naar: 

BBM@welzijndekempen.nl

Buurtbemiddeling; 
iets voor u?

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736
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JOUW 
ADVERTENTIE 

ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE KEMPEN?

De Hint - Eyckelbergh - PC55

Laat jouw advertentie doorplaatsen van  
De Hint in Eersel naar PC55 in Bladel 

en Eyckelbergh in Bergeijk en je bereikt 
iedereen van Reusel tot Borkel en Schaft en 

van Vessem tot aan de Weebosch.

De Hint & Eyckelbergh
(Gielen druk print webmedia)
Piet Hakkens  T 06 415 688 37
Hennie van Schaijk  T 0497 551 777

PC55
Jos Beerens  T 06 145 338 79
Rob Luijten  T 0497 844 588

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:
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Willibrordlaan 48, Hulsel • Tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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!

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

Op Weg C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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Het papieren zakje van de vorige keer, 
met daarop een vrolijk heerschap met 
opgestoken vinger en de unieke naam 
Judaco onder zich, verwijst naar de 
voormalige sigarenfabriek Judaco uit 
Casteren.

Er waren maar een paar mensen die 
het wisten en heel veel meer dan zij, 
weten ook wij helaas niet. Het bedrijf 
was gevestigd aan de Zandstraat, in 
het pand met het oude huisnummer 
C54, tegenwoordig bekend als ‘Zand-
hoeve’. Eigenaren waren de gebroe-
ders Jan, Janus en Cornelis de Kinde-
ren en hun zwager Driek Castelijns. De 
naam Judaco zou zijn samengesteld 
uit de namen van de drie De Kinde-
rens, al is daar wel enige fantasie voor 
nodig. Blijkens de tekst op het papie-
ren zakje was aan de fabriek ook een 
winkel verbonden of het moet zijn dat 
het zakje niet eens afkomstig is uit 
Casteren maar een uitgave is van een 
elders gevestigde winkelier.

Wanneer het bedrijf is opgericht, weten 
we niet. Het oudste krantenbericht van en over Judaco dateert van 31 december 1927. 
Vanaf dat moment verschijnen er wekelijks advertenties in regionale kranten, met teksten 
als “JUDACO sigaren Sumatra zandblad de fijnste” (verkrijgbaar in de prijsklassen 3, 5, 
6, 8, 10, 12 en 15 cent) en “JUDACO sigaren rooken is een waar rookers genot”. Ook het 
rijm schuwen de gebroeders en hun zwager niet: “Wilt U genieten van ’t rooken? Dan 
JUDACO koopen!” Geïllustreerd waren de advertenties niet, anders had een kringetjes 
blazende rooker er mooi bij gepast, bij al die dubbele oo’s.

Tot 1932 verwijst de naam Judaco naar een merk (zie het zakje). Blijkens een bericht in de 
Staatscourant wordt het vanaf dan tevens de fabrieksnaam, die tot op dat moment nog 
luidde: “Gebroeders de Kinderen N.V.” Het nieuwe Judaco legt zich toe op het “fabricee-
ren van sigaren, het verwerken van tabak en den handel in genoemde en aanverwante 
artikelen”.

In de nacht van 13 mei 1942 wordt er ingebroken in de fabriek. De dieven gaan er vandoor 
met enkele duizenden sigaren, volgens de krant een gevoelig verlies voor het bedrijf. 
Mogelijk is men het niet meer te boven gekomen, we weten het niet. 

Heeft u meer informatie over de Judaco-fabriek in Casteren? Wij houden ons van harte 
aanbevolen. Mail ons op onderstaand adres!

Winnaar is geworden: 
Maria Gooskens-Castelijns

We beginnen het nieuwe jaar goed, met 
een foto van een mooi oud pand. 

De vraag luidt: welk pand is het? 

Uw oplossingen graag weer mailen 
naar heemkundebladel@gmail.com. 

Doe mee en maak kans op een leuke prijs!

Succes!

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

St� nko� n Engels
  Dat kan op een tegeltje

Life is a party, 

but you must self 

the slingers uphanging

REGIO - De Kerstspeurtocht van de Biblio-
theken is een groot succes geweest en 
zeker voor herhaling vatbaar. 152 kinderen 
hebben met hun (groot)ouders de tocht 
gelopen en leuke voorleesfragmenten ge-
hoord.

De kinderen en hun ouders waren erg en-
thousiast. Ook de deelnemende winkels/or-
ganisaties zagen veel blije kindergezichten 
voor hun etalages staan. De chocolademelk 
met een koekje, na afloop van de Kerstspeur-
tocht in de bibliotheek, gingen er in als... 
koek. Sommige ouders vonden enkele voor-
leesfragmenten iets té lang duren, daar wordt 
een volgende keer rekening mee gehouden. 

Uit de vele goede inzendingen zijn de volgen-
de prijswinnaars getrokken: 
- Bladel: Teun van de Put
- Reusel-de Mierden: Mees Schellens
- Hapert: Britt Lavrijsen

Zij hebben inmiddels bericht gekregen en 
hun prijs opgehaald.

De bibliotheken bedanken de deelnemende 
winkeliers/organisaties voor hun bereidheid 
om de aff iches in hun etalage op te hangen 
en zo de Kerstspeurtocht mee tot een succes 
hebben gemaakt.

Kerstspeurtocht 
Bibliotheken Bladel, Reusel 
en Hapert groot succes

Teun van de Put

Britt Lavrijsen Mees Schellens

JONG & OUD
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Vorig jaar besloot het college van B&W van Bladel dat de 
straat De Hoeve in Netersel binnen de bebouwde kom, 
aangepast moet worden. Aanwonenden van De Hoeve 
vormden een klankbordgroep, die met elkaar en met de 
gemeente sprak over de voor- en nadelen van de 
verschillende varianten voor een nieuwe inrichting van 
de straat. De klachten waren dat er hard gereden wordt 
op deze weg en dat er veel overlast is van geluid en 
trillingen van het verkeer.

Om de verkeersveiligheid en leefbaarheid te verbeteren, 
is nu gekozen voor het optisch versmallen van de rijbaan 
mét behoud van de klinkers en historische kasseien. 
Door de kasseien strak in een betere ondergrond en 
fundering te leggen, verminderen de trillingen. 
Daarnaast heeft het versmallen van de rijloper (door aan 
de zijkanten ruimere fietsstroken aan te leggen), een 
remmend effect op het verkeer. Er zijn ook verhogingen 
voorzien in de nieuwe straat, om de snelheid te 
matigen.

Cultuurhistorische waarde
De Hoeve in Netersel heeft door de klinkers en oude 
kasseien een unieke uitstraling en een duidelijke 

cultuurhistorische waarde. Het materiaal voor de weg 
was een onderwerp waarover de leden van de 
klankbordgroep het niet unaniem eens werden. Voor de 
één was het belangrijk dat de kasseien bleven, vanwege 
de cultuurhistorische waarde. Voor de ander was het 
argument van de geluidsoverlast (door het hard rijdende 
verkeer over die oude stenen) een reden om ze liever 
niet terug te zien in een nieuw ontwerp. Alle 
argumenten die aangedragen werden door de 
klankbordgroep zijn door het college van B&W 
meegewogen in het besluit dat er nu ligt. Wethouder 
Wim van der Linden: “We begrijpen dat we, met welk 
besluit dan ook, niet iedereen blij konden maken. Toch 
zijn we blij met de constructieve gesprekken die we met 
de klankbordgroep hebben gevoerd. Voor de 
verkeersveiligheid en de leefbaarheid biedt deze optie in 
onze ogen de beste oplossing.”

Alle aanwonenden van De Hoeve worden betrokken bij 
het definitief maken van het ontwerp.
Er zijn nog wat voorbereidingen nodig, voor aan de 
werkzaamheden begonnen kan worden. De 
aanpassingen aan De Hoeve in Netersel zullen naar 
verwachting starten in de loop van 2022.

Aanpassingen aan De Hoeve in Netersel

Doe mee met  
‘Fit op jouw manier’!
Wil jij graag fitter worden? Dat kan op ontelbaar 
veel manieren! Hiervoor hoef je niet meteen heel je 
leven om te gooien. Want kleine veranderingen 
hebben vaak binnen een paar weken al effect. Denk 
aan elke dag op tijd opstaan, koken met meer 
groente en de ochtend beginnen met een blokje 
om. 

Als je gezonder leeft, zit je vaak lekkerder in je vel; je 
voelt je energieker. Met een goede weerstand word 
je minder snel ziek van bacteriën en virussen, zoals 
corona. En als je toch ziek wordt, heb je vaak 
minder klachten. Bovendien verklein je met een 
gezonde leefstijl de kans op aandoeningen, zoals 
kanker en hart- en vaatziekten. 

Gezonder leven is makkelijker dan je denkt. 
Helemaal als je keuzes maakt die bij jouw leven 
passen. Want als iets bij jou past, hou je het veel 
langer vol. Er zijn ontelbare manieren om fitter te 
worden. Doe je mee? Ontdek wat bij jou past op 
www.fitopjouwmanier.nl. 

Waterschap De Dommel gaat het beekdal van de 
Groote Beerze herinrichten. Doel is verdroging van het 
gebied tegen te gaan, kwetsbare natuur te versterken 
en wateroverlast te beperken. Ook willen zij het gebied 
toegankelijker maken voor recreatie. De 
werkzaamheden voor traject 3, vanaf Broekeindsedijk 
tot aan de Aardbossen, gaan beginnen. De Groote 
Beerze gaat daar gedeeltelijk weer meanderen, er 
wordt natuur aangelegd en er komt een nieuwe 
recreatieve verbinding over de beek. Meer informatie 
hierover kunt u vinden op: 
www.dommel.nl/grootebeerze. 

Waterschap De Dommel praat u graag bij over haar 
plannen in traject 3. Daarom organiseren zij op 
dinsdag 1 februari een inloopbijeenkomst. Van 13.00 
tot 16.00 uur in de halfopen schuur van Brabants 
Landschap, Voldijnseweg 2b Oost-, West- en 
Middelbeers. Zij zijn die middag samen met aannemer 
Van der Zanden aanwezig om de plannen toe te 
lichten en vragen te beantwoorden.

Aanmelden 
In verband met Corona wordt de middag in  
6 tijdsblokken van een half uur ingedeeld:

• 13.00-13.30 uur
• 13.30-14.00 uur
• 14.00-14.30 uur
• 14.30-15.00 uur
• 15.00-15.30 uur
• 15.30-16.00 uur

Zij vragen u een tijd te reserveren. Dat doet u door een 
mailtje te sturen naar grootebeerze@dommel.nl. 
U geeft daarin aan in welk tijdsblok u wilt komen en 
met hoeveel personen.

Inloopbijeenkomst 1 februari herinrichting beekdal de Groote Beerze
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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.

Melding wijziging 
alcoholvergunning

Hoogeloon
•      Landrop 28, wijzigen van de leidinggevenden.

Milieumelding
Bladel
•      Markt 2A, oprichten van een (afhaal)restaurant; 
•      Overland 4, herbouwen van een bedrijfsgebouw.

Hapert
•       Smaragdweg 31, starten van een bedrijf voor het 

verpakken en verkopen van private label 
diervoeding.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Sniederslaan 50, verbouwen van de aanbouw van 

een woning.

Hapert
•       Loonseweg 10, veranderen van twee bestaande 

inritten.

Geweigerde 
omgevingsvergunning

Hapert
•       Diamantweg 10, plaatsen van een permanent 

outdoor led display. Datum besluit: 14-01-2022.

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•       Neterselseweg 6, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het tijdelijk bewonen van 
een bijgebouw. Datum besluit: 18-01-2022; 

•       Raambrug 26 en 28, uitbreiden van twee 
bedrijfspanden en het aanleggen van twee 
inritten. Datum besluit: 14-01-2022;

•       Diverse locaties op bedrijventerreinen, plaatsen 
van bewakingscamera’s. Datum besluit: 
17-01-2022.

Hapert
•       Diamantweg 30, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het bouwen van een 
bedrijfshal, het aanleggen van een inrit en het 
plaatsen van reclame. Datum besluit: 
13-01-2022;

•       Lemel 15, bouwen van een woning met 
bijgebouw. Datum besluit: 17-01-2022.

Netersel
•       Hoenderberg 3, uitbreiden van een woning en 

bouwen van een overkapping. Datum besluit: 
17-01-2022.

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn

Hapert
•       Boslaan 8, uitbreiden en verbouwen van een 

woning en het kappen van twee bomen. Datum 
besluit: 12-01-2022.

Verleende vergunning apv / 
bijzondere wetten

Hapert
•       Verbindingsweg 6, innemen van een incidentele 

standplaats ten behoeve van de verkoop van 
broodjes. Datum besluit: 12-01-2022.
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Openbare besluiten uit 
vergadering burge-
meester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 11 januari 2022 de volgende 
besluiten genomen:

Extra algemene ledenvergadering VNG
Voor kennisgeving aangenomen.

Verlenging individueel convenant Horizontaal 
Toezicht 2022 - 2024 met Belastingdienst
Ingestemd.

Project Intensivering Toezicht veehouderijen (ITv)
De raad wordt geïnformeerd.

Subsidieplafond subsidie duurzame energie 
voor particulieren 2022
1. Wordt vanaf 1 januari 2022 vastgesteld op 
€ 250.000,-.
2. Subsidieaanvragen worden op volgorde van 
binnenkomst in behandeling genomen tot het 
subsidieplafond bereikt is.

De raad wordt geïnformeerd.De raad wordt geïnformeerd.
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Het digitaal inwonerspanel van de gemeente Bladel 
wordt ingezet om inwoners vanaf 16 jaar makkelijk en 
snel hun mening te laten geven over allerlei 
onderwerpen. Veel inwoners doen hier al aan mee. 
Eind januari staat een nieuw onderzoek gepland.

De leefbaarheid in een buurt (de mate waarin het 
prettig wonen is) is van veel factoren afhankelijk. Denk 

hierbij bijvoorbeeld aan het onderhoud in de buurt, 
het gevoel van veiligheid, de aanwezigheid van 
buurtpreventie en de omgang van buurtbewoners met 
elkaar. Om het leefgenot in de gemeente Bladel te 
vergroten, wordt dit keer onderzocht hoe inwoners de 
leefbaarheid en de veiligheid in hun eigen buurt  
ervaren.

Heeft u zich nog niet aangemeld voor het 
inwonerspanel en wilt u graag meedoen aan dit 
onderzoek (en toekomstige onderzoeken)? Ga dan 
naar www.inwonerspanelbladel.nl en klik op 
‘Aanmelden’. U wordt dan gevraagd om enkele 
gegevens in te vullen, zodat u de juiste vragenlijsten 
toegestuurd krijgt. Er wordt zeer zorgvuldig en 
vertrouwelijk omgegaan met uw gegevens en deze 
worden anoniem verwerkt.

De gemeente werkt samen met Research 2Evolve, een 
gespecialiseerd onderzoeksbureau. Deze 
onafhankelijke partij beheert het inwonerspanel en 
voert de onderzoeken uit namens de gemeente. 
Op www.inwonerspanelbladel.nl vindt u meer 
informatie en kunt u ook uw vragen stellen.

Onderzoek inwonerspanel over leefbaarheid en 
veiligheid 
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BEZORGERS GEZOCHT
m/v 

Leeftijd van 13 -99 jaar

HEERLIJK IN DE BUITENLUCHT � LEUKE BIJVERDIENSTE � EIGEN TEMPO

Wij zijn doorlopend op zoek naar bezorgers die PC55 samen 
met het folderpakket op vrijdag en zaterdag bezorgen. Soms 
kun je meteen aan de slag en indien alle wijken bezet zijn, zetten 
we je op de wachtlijst. Er komen ook weer wijken vrij.  

De kranten en folderpaketten worden in de loop van de vrijdag 
bij jouw thuis afgeleverd. Je hoeft er niet voor thuis te blijven. 

Een wijk bestaat uit circa 250 à 300 kranten. Je mag zelf bepalen 
of je op vrijdag en/of zaterdag bezorgt en dat alles in jouw eigen 
tempo. De verdienste is afhankelijk van leeftijd en ‘moeilijkheid’ 
van de wijk. 

Interesse?
Stuur een mailtje naar info@pc55.nl, of bel tijdens kantooruren 
naar 0497-844588.

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 10-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel

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

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

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel
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Markt 5 • Hapert • 0497-745556 • www.kempengenot.nl

Openingstijden:

dinsdag t/m donderdag 10.00-19.00 uur

vrijdag 10.00-20.00 uur

zaterdag 09.00-18.00 uur

BESTELLEN:
vraag naar de mogelijkheden

0497-745556

Hollandse keuken € 1,70 per 100 gram
Wortelstamp
Gehaktbal of rookworst
Boerenkoolstamp
Stoofvlees of gehaktbal
Zuurkoolstamp
Rookworst of sucadelapje
Rode kool met puree
Verse worst of varkenslapjes in jus
Sperzieboontjes met krieltjes 
Goulash of visfilet
Bloemkool met krieltjes 
Kip in kerriesaus of varkenslapjes
Spruitjes met aardappels in de schil 
Verse worst of sucadelapje

Ovenschotels € 1,80 per 100 gram
Chili met puree en kaas
Con carne of sin carne
Goulashschotel
Varkensvlees met puree
Lasagne
Gehakt of vega

Mediterrane keuken € 1,60 per 100 gram
Spaghetti Bolognese
Pasta Aioli
Pasta Zalm room

Aziatische keuken € 1,65 per 100 gram
Kip saté
nasi/bami/witte rijst
Ajam ketjap
nasi/bami/witte rijst
Babi pangang
nasi/bami/witte rijst
Beef teriyaki
nasi/bami/witte rijst

• Warm afhalen € 0,50 meerprijs per gerecht

MAALTIJDEN:

Koud buffet (va. 4 pers.) €   10,95 p.p.
Rundvleessalade, rauwkostsalade, achterham met 
asperge, gekookte eitjes, gevulde tomaatjes, Polderham 
met meloen, vers fruit, stokbrood & kruidenboter

Koud buffet de Luxe (va. 4 pers.) € 16,95 p.p.
Extra gerookte zalm, forel, hollandse garnalen en cocktailgarnalen

Warm buffet (va. 10 pers.) € 15,95 p.p.
Beenham mosterdsaus, varkenshaas champignonsaus, 
kip kerriesaus, gehaktballetjes ketjapsaus, aardappelgratin, 
basmatirijst, 2 soorten rauwkost, stokbrood & kruidenboter

Koud/warm buffet (va. 10 pers.) € 18,95 p.p.
Combinatie van beide buffetten (met vis € 5,- p.p. extra)

Stamppot buffet (va. 10 pers.) € 15,95 p.p.
3 soorten stamppot van het seizoen, rookworst, 
beenham, stoofvlees en gehaktbal

Oosters buffet (va. 10 pers.) € 16,95 p.p.
Thaise garnalen, babi pangang, ajam ketjap, kip saté, 
nasi, bami, rijst, kroepoek, atjar, zoetzure groenten

Italiaans buffet (va. 10 pers.) € 16,95 p.p.
Vitello tonnato, carpaccio, Lasagne gegrilde groenten, 
2 soorten pasta van het seizoen, rauwkost, ciabatta, 
tapenade, truffel crème

Tex-Mex buffet (va. 10 pers.) € 15,95 p.st.
Chili con carne, Fajita, Pulled pork, tortillas, taco’s, 
creme fraiche, guacamole, geraspte kaas, frisse salade

Borden en ingestoken bestek € 2,- p.p.

Afwas  € 1,- p.p.

Bezorging (vanaf € 150,- gratis) € 5,- p.p.

U krijgt de buffetten gepresenteerd in chafing dishes en schalen, deze zijn 

in bruikleen. U kunt ook voor een minder aantal personen bestellen, dan 

krijgt u alles in handige verpakking mee om zelf thuis op te warmen en in 

schalen te serveren.

BUFFETTEN:

Borrelbox (4 pers.) € 17,50 p.st.
Grillworst, spek, Polderham, olijven, kaas, 3 dipjes & dipstokjes

Borrelbox warm (6 pers.) € 24,95 p.st.
6x6 warme hapjes (in de oven te bereiden)

Tapasplank (va. 4 pers.) €   6,99 p.p.
Ruime sortering binnen- & buitenlandse specialiteiten 
(kazen, hammen, worstsoorten, vleeshapjes, dipjes, 
tapenades & broodsoorten)

Kaasplateau (va. 4 pers.) €   6,99 p.p.
Ruime sortering binnen- & buitenlandse kaassoorten, 
vijgenchutney, notenbrood

BORRELEN:

Kom jij ookspelenderwijs korfballen?
www.kvckorfbal.nl/

kangoeroe-klub

Meld je aan bij: Wendy Mollen

tc@kvckorfbal.nl

0629291214

Zaterda
g 5 februa

ri

09.30-10.30

Sporthal D'n Anloôp

in Hoogeloon

Peuter en kleuter bewegen
voor jongens en meisjes

van 3 t/m 6 jaar! 12
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Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 4

In a bureaucracy every routing slip w
ill expand until it contains the

m
axim

um
 num

ber of nam
es that can be typed in a vertical colum

n, nam
ely,

tw
enty-seven.

-- D
aniel M

elcher

7 1 8
4

6 7 9
3 4 7 6
7 3

1 3 8 4
6 2 7

1
9 4 5

 Plaats een cijfer 1-9 in een leeg vakje zodat op elke rij, in iedere kolom en in elk blok die getallen 
één keer voorkomen. Veel succes!

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 3

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

#7

4 3 5 5 3 6 8
9 6 2 9

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

2 4 5
8 7 1 3 7 9

2 3
3 4 8

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

7 9
4 5 1

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

5 2
7 1 5 3 4 2

1 3 3
8 1 9 7 2 8 4

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

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 4

A transistor protected by a fast acting fuse w
ill protect the fuse by

blow
ing first.

-- D
avid Ellis

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

9 7 6
7 6 8

3 9 1 2 7
9 1 8 4 6 3

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

Cryptofilippine – Thema: Gevoelens
A 1 1 2 1 5 4 10 2

B 10 4 8 1 6 6

C 6 1 1 5 4

D 8 7 5 9 1 4

E 9 10 5

F 10 1 1 10 11

G 4 9 3 1 1 11 4

H 11 6

I 9 10 7 10 6 7 6

J 7 4 1 7

K 4 10 10

L 2 10 5 2

M 2 1 10 5 10 11 10

N 5 10 6 9 5 8

O 3 1 1 4

P 8 5 2

Q 7 5 5 4 8 1 4 10

R 10 8 7 5

A – Ideale plant voor in het bloembed (15)
B – Delen van de kast die ieder voor 
  zichzelf heeft (13)
C – Natuurvriendelijk (11)
D – ‘Ik wil je niet horen!’ (4,9)
E – Meer nog dan aardig (6)
F – Heeft iemand met schizofrenie 
  geen last van (11)
G – Met religieus zelfrespect (13)
H – Levensmoe (6)
I – Welgemutst én verdrietig (6,3,2,3,2)

J – In deze stemming is Fikkie na de 
  dagelijkse wandeling  (10)
K – Meer dan geacht (7)
L – Mag een mokkende geit die 
  ook op? (11)
M – Dierlijke genegenheid (12)
N – Extreme angst voor hoogte (12)
O – (Te) gek (10)
P – Stijfsel (6)
Q – Knock out? (15)
R – Is of heeft Max wel eens als z’n race 
  niet optimaal verloopt (9)

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

De winnaar van vorige week is: 

Rian Docters van Leeuwen
uit 

Vessem

met het oplossingswoord: 
‘strandboulevard’

Rian hebben een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 
is een PC55-pakket 
bestaande uit een heuptas
(sport)handdoek en bidon.

Rian Docters van Leeuwen

De winnaar van vorige week is: 

Rian Docters van Leeuwen

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

De winnaar van vorige week is: 

Rian Docters van Leeuwen

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

Cryptofilippine - Thema: Dieren 
 
   A 13 2 2   7  4   7 12   
 B 11 13 2 2  4   14 7       
     C  2  7   10  1    
  D 8 10 10  14    7       
    E 1 2   7   5  6  9  
       F   10 7  14 10    

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

Gevoelens

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

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

IInnffoo@@vvaannbbrreeggjjee..nnll 
wwwwww..vvaannbbrreeggjjee..nnll
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Kwaliteits wijn uit 
Zuid-Frankrijk, 

Samengesteld door ons. 
De ideale wijn voor alle 

dag.

Kwaliteits wijn uit 
Zuid-Frankrijk, 

Samengesteld door ons. 
De ideale wijn voor alle 

dag.

KEMPEN - Op de dag van de liefde – 14 
februari – geeft Anneke Schellens, direc-
teur-bestuurder van Bibliotheek De Kem-
pen het stokje door aan Irene Helderman. 
Samen blikken ze terug en kijken ze voor-
uit op de veranderende rol van de Biblio-
theek in de maatschappij en vertellen over 
hun visie. 

Het verhaal achter de mensen
“Het is puur toeval dat de overdracht op  
Valentijnsdag valt, de dag van de liefde. Maar 
het is een mooi symbool. Mijn liefde voor het 
vak is groot. Ik heb altijd geroepen dat het 
een voorrecht is om te mogen bijdragen aan 
ontwikkeling van iedereen in de Kempen, 
waar ik zelf ook geboren ben”, vertelt Anneke. 
Irene herkent zichzelf daar in. “Ook ik woon 
in de Kempen en heb er jaren gewerkt. Dat 
was ook één van de redenen voor mij om op 
de vacature te reageren, ik voel me verbon-
den met de Kempen en de mensen die er 
wonen. Met mijn opleiding in de publieke ge-
zondheid, werk ik, net als Anneke, vanuit de 
drijfveer om bij te dragen aan de waarde van 
het leven van mensen. In die rol zochten we 
naar manieren en oplossingen om te zorgen 
dat mensen konden blijven functioneren en 
meedoen in de maatschappij. Jarenlang  keek 
ik vanuit de geestelijke gezondheidszorg naar 
het welbevinden van mensen. Ik kijk er enorm 
naar uit om daar nu ook vanuit een culturele, 
maatschappelijke en educatieve bril naar te 
kijken. De rol en betekenis van de Bibliotheek 
wordt steeds groter, en ik draag daar graag 
aan bij. Maar over de bieb zelf kan Anneke 
natuurlijk veel meer vertellen.”

Van lenen naar leren: toen en nu
Anneke Schellens stond rond de eeuwwis-
seling mede aan de basis van wat nu Biblio-
theek De Kempen is. Ruim 45 jaar werkt ze 
al in de branche. Wat ooit begon met een 
opleiding tot bibliothecaris resulteerde, naar 
aanleiding van een fusie, in 2005 in de rol 
van directeur-bestuurder van Bibliotheek De 
Kempen. “Het is bijzonder om dit hoofdstuk af 
te sluiten, ik heb zoveel meegemaakt in al die 
jaren. Van oudsher is de Bibliotheek de plek 
waar iedereen toegang heeft tot informa-
tie via boeken. Bibliotheken speelden altijd 
al een grote rol in de samenleving. Vroeger 
was het de enige plek waar iedereen terecht 

konden voor betrouwbare kennis en infor-
matie. Zo had iedereen, arm of rijk, de kans 
om zijn of haar wereld te verbreden. Wat ik 
zo mooi vind, is dat er enorm veel veranderd 
is in de loop van de jaren, maar dat we in de 
kern altijd hetzelfde gebleven zijn. We zijn en 
blijven een voor iedereen toegankelijke plek 
waar je jezelf persoonlijk kunt ontwikkelen. 
In al die jaren is onze rol steeds verder ge-
groeid. In de jaren ‘80 waren we, zoals het 
wel eens genoemd werd, een ‘uitleenfabriek’. 
De komst van internet was een grote ver-
andering, opeens was alle informatie overal 
beschikbaar. Dat was bijzonder en het bracht 
zoveel moois, maar het leverde ook uitdagin-
gen op. Zoals we ooit de eerste plek waren 
waar mensen via het geschreven woord kon-
den leren, waren wij ook één van de eerste 
plekken waar internet beschikbaar was. We 
hielpen mensen die nieuwe wereld te ontdek-
ken, maar ook om ermee om te gaan, want 
in een wereld waar informatie overal is, is het 
belangrijk om te leren hoe je herkent wat be-
trouwbaar is en wat niet.”

“Ik vind het mooi om van Anneke te horen 
welke ontwikkeling de Bibliotheek heeft 
doorgemaakt”, gaat Irene verder. “Voor mij is 
taal de basis; met taal kunnen mensen hun 
wensen en dromen verwoorden, kunnen ze 

communiceren met de wereld om hen heen, 
kunnen ze leren. Voor het terugdringen van 
laaggeletterdheid wil ik me heel graag in-
zetten. De wereld van vandaag is deels ook 
digitaal, en het is zo belangrijk dat iedereen 
daarin mee kan. Nu, in de coronacrisis, is 
nog meer contact met mensen en instanties 
digitaal. Het is dan niet alleen belangrijk dat 
je weet hoe een app werkt, maar ook dat je 
ontdekt wat de functie ervan voor jou kan 
betekenen. Ik begreep dat de Bibliotheek in 
coronaperiode onder andere mensen die de 
deur niet meer uit durfden leerde videobellen, 
zodat zij toch in contact konden blijven met 
hun kinderen, kleinkinderen en vrienden. Dat 
vind ik mooi, mensen helpen hun wereld te 
vergroten.”

Op naar de toekomst
“Ik verheug me op mijn nieuwe rol en het aan-
gaan van nieuwe verbindingen. Ik denk dat 
de Bibliotheek een enorm stevige basis heeft. 
Een uitgebreide collectie, activiteiten ge-
richt op taal en digitale vaardigheden en ook 
steeds meer lezingen, workshops, cursussen 
en webinars over allerlei onderwerpen. Er 
wordt al veel samengewerkt met educatieve, 
sociale, culturele en maatschappelijke par-
tijen, dat spreekt mij ontzettend aan. Ik ben 
iemand die in mijn eerdere functies altijd de 
verbinding zocht; met organisaties en men-
sen. Daar kijk ik erg naar uit. Ontdekken wat 
de specifieke behoeftes per dorp en van de 
inwoners zijn, welke vraagstukken er spelen, 
en daar op in gaan. Samenwerken staat cen-
traal in het zogenaamde ‘community-denken’ 
dat we als Bibliotheek graag willen uitdragen. 
Dat wil ik heel graag versterken. Zo kun je 
als bibliotheek een bijdrage leveren aan cul-
tuur, ontspanning en ontwikkeling. Omdat de 
samenleving niet stil staat, ben je als biblio-
theek ook continu bezig om zichtbaar te blij-
ven; door in te spelen op wat er leeft, en door 
aan te haken bij wat georganiseerd wordt.”

Anneke knikt instemmend: “Daarom denk ik 
dat Irene zo’n goede keuze is om het over te 
nemen. Zij is iemand die op de mens is ge-
richt en ik heb er alle vertrouwen in dat zij bij 
de organisatie past. Ik vind het een hele eer 
om met ons prachtige team en vrijwilligers te 
hebben mogen werken. Als ik iets ga missen 
is het de energie die de samenwerking met 
hen, de gemeenten en partners me bracht. 
Samen hebben we een bibliotheek neergezet 
die laagdrempelig is; een plek waar iedereen 
welkom is. De bibliotheek is een plek voor  
informatie, voor kennis, maar ook voor een 
praatje en als sociale ontmoetingsplek. Irene: 
heel veel plezier en succes!”

Wisseling van de wacht bij Bibliotheek De Kempen

Irene Helderman (links) en Anneke Schellens

HAPERT - De huidige beperkingen en 
het onvoldoende perspectief vormen op 
dit moment een te onzekere basis om de 
MCB Direct KempenRun 2022 te organi-
seren. Op dit moment zijn er teveel on-
zekerheden over de situatie de komende 
maanden. Hierdoor zijn wij genoodzaakt 
om met pijn in ons ‘loophart’ voor het 
derde jaar op rij een streep door ons eve-
nement te zetten.

Gebrek aan vrijwilligers, de accommodatie en 
zeker ook de vele extra maatregelen die wij 
moeten nemen, zorgen ervoor dat wij op dit 
moment geen KempenRun kunnen organi-
seren, zoals lopers, vrijwilligers en toeschou-
wers mogen verwachten.

Als organisatie hebben wij een grote verant-
woordelijkheid richting deelnemers en vrij-
willigers en die kunnen wij op dit moment 
niet bieden. Het is een pijnlijk besluit, maar 
laten we hopen op betere tijden en de focus 
leggen op 2023.
 
Organisatie KempenRun Hapert

10e MCB Direct 
KempenRun 
Hapert op 
zondag 20 maart 
gaat niet door!

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

Tel. 0497-38 22 52 - GSM: 06-5362 23 81
Fax: 0497 - 38 18 72

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE
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a l t i j d  a l  l e u k  g e v o n d e n  o m
v o o r  e e n  g r o e p  t e  s t a a n ?
g e v o e l  v o o r  r i t m e  e n  e e n

h a r t  v o o r  d a n s ?  
w i j  z o e k e n  j o u !

O P  M A A N D A G ,  D O N D E R D A G  E N / O F  Z A T E R D A G
Z O E K E N  W I J  T R A I N S T E R S  V O O R  

V E R S C H I L L E N D E  L E E F T I J D S G R O E P E N

HEB JIJ INTERESSE OM VRIJWILLIGER TE ZIJN BIJ 
DEZE TE GEKKE DANSVERENIGING? MAIL NU NAAR

EDWINA VIA ONDERSTAAND MAILADRES: 

VOORZITTER.LETS.DANCE@GMAIL.COM
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Dat het ’t mooiste huis van Bladel 
is, daar is iedereen het wel over eens. Het is 
zeker het huis met de rijkste geschiedenis. 
Een spookhuis werd het genoemd en het 
was begin twintigste eeuw het huis waarin 
van Gogh naar alle waarschijnlijkheid heeft 
gelogeerd. Nu is het thuis voor Dorus en 
Amy Daris en hun kinderen Muze, Vive en 
Ode. Het Gindrahuis aan de Sniederslaan in 
Bladel, daar gaan we het over hebben.

Sfeer
Het is 2016 als Dorus en Amy op zoek gaan 
naar een ander huis. Ze wonen in Eersel en 
verwachten hun tweede kindje. “Ik ben ge-
boren en getogen in Eersel”, vertelt Dorus. 
“Amy komt uit Eindhoven en was eigenlijk 
totaal onbekend in de Kempen. Wat we wis-
ten is dat we een oud huis wilden, een huis 
met sfeer, met een verleden en met moge-
lijkheden. Al zoekende kwamen we in Bladel 
terecht waar we op het Gindrahuis stuitten.” 
Amy neemt het woord over: “Ik was meteen 
verkocht. Die originele details, de mogelijk-
heden, de ruimte, de ligging en natuurlijk 
de architectuur. In één woord geweldig. We 
hebben een bod gedaan – ik kan nu wel zeg-
gen dat we het ónder de vraagprijs gekocht 
hebben, ondenkbaar in deze tijd – en kregen 
enige tijd later de sleutel. Sindsdien wonen 
we hier met veel plezier.”

Voordelen
Dat het Bladel werd, had voor Dorus nóg een 

voordeel: hij kon de Bladelse tak van D66 
gaan opzetten. “Ik was al lid in Eersel en zat 
in het bestuur van D66 De Kempen, ik wist 
dus dat de wens er was om in Bladel ook mee 
te gaan doen aan de verkiezingen. Ik zal niet 
zeggen dat het dé reden was om in Bladel te 
gaan wonen maar het was een mooie bijkom-
stigheid.” Een hobby van Dorus is om zich te 
verdiepen in geschiedenis. “Of het nu gaat 
om onze familiegeschiedenis of het huis, ik 
duik graag met mijn neus in de boeken of ga 
opzoek op Google. Dat heb ik uiteraard ook 
gedaan voor ons huis en dan kom je aardig 
wat dingen te weten. Ik weet nu waarom het 
Gindrahuis de naam heeft een spookhuis te 
zijn. Wij merken er niks van maar we hebben 
ooit gasten die ‘iets’ voelen.”

Geschiedenis
Waar dat spookverhaal vandaan komt? “Even 
terug naar het begin”, doceert Dorus. “Victor 
de Buck was op doorreis van Antwerpen naar 
Eindhoven, kwam door Bladel en raakte ge-
charmeerd van de armoede. Gindra kwam uit 
de regio Luik en raakte – door Victor de Buck  –
ook geïnspireerd door de armoede van deze 
streek. Hij bleef en bouwde in 1895 het huis dat 

nu bekend staat als het Gindrahuis. Gezien de 
omvang van het huis, moeten de werken van 
Gindra aardig verkocht hebben. Ter vergelijk: 
hij leefde in dezelfde tijd als Van Gogh en die 
verkocht bij leven vrijwel niets. De helft van de 
woning werd gebruikt als een soort pension. 
Aangenomen wordt dat Van Gogh er een tijdje 
heeft gelogeerd. Aan schilderijen van hem is 
niet af te leiden dat hij hier geschilderd heeft 
maar dat ze elkaar kenden en samen gewerkt 
hebben, is terug te vinden in de geschiedenis.”

Botresten
Waarom is niet bekend maar Gindra raakte 
na verloop van tijd in financiële nood. Dorus: 
“Hij verkocht het huis aan Victor de Buck 
maar bleef er wel zelf ook wonen. Binnen een 
jaar bleek De Buck echter van de aardbodem 
verdwenen en niemand scheen te weten 
waar naartoe. Reden genoeg voor specula-
tie. Zéker toen na de Tweede wereldoorlog 
er botresten in de tuin werden aangetroff en. 
Zou het dan toch? Zou Gindra zijn collega 
vermoord hebben en begraven in de tuin? 
Het gerucht ging namelijk door het dorp dat 
na de verdwijning van De Buck, Gindra alle 
spullen heeft verkocht en van die opbrengst 
het huis terug heeft kunnen kopen. Of het 
waar is? Wie weet.”

Het mysterie deels ontrafeld
De dochter van Gindra, die in het huis was 
blijven wonen, wist te melden dat het ging 
om de resten van onderduikers die in de oor-
log een veilige haven hadden gevonden. Dat 
verhaal werd lange tijd geloofd totdat later 
bleek dat het hele onderduikgezin de oorlog 
heeft overleefd. Nog niet zo heel lang gele-
den is bekend geworden dat Victor de Buck 
in een gesticht in St. Niklaas aan zijn einde 
is gekomen. Van wie die botten dan waren? 
Geen idee maar ze zijn niet bewaard geble-
ven dus die waarheid gaan we nooit te weten 
komen.

Een bot in de kruipruimte
Amy maakt het nog een beetje spannen-
der: “Tijdens de verbouwing hebben we in 

de kruipruimte ook een bot gevonden. We 
hebben het naar de politie gebracht maar 
er bleek niet heel veel belangstelling voor te 
zijn. Bij het uitgraven van de fundering voor 
de B&B die we gebouwd hebben, zijn  geen 
botresten gevonden dus spannender dan dit 
gaat het niet meer worden. We hebben het 
huis grondig verbouwd en ik moet zeggen 
dat we bij elke loze ruimte een beetje hoop 
hadden een schilderij – liefst van Van Gogh – 
te vinden. Helaas. Overigens hebben we zelf 
ooit een schilderij van Gindra gekocht, dat 
hangt nu in de keuken. Voor ons is het van 
waarde omdat het de eerste eigenaar van dit 
huis was; op de markt doen de schilderijen 
van Gindra het niet heel erg goed.”

Gecharmeerd
Spookhuis of niet, de familie Daris is gelukkig 
in het Gindrahuis. “Volgens mij hangt er een 
erg goede vibe in het huis; we hebben lekker 
veel ruimte, ook voor gasten van de Bed & 
Breakfast. Wie weet logeert er ooit een toe-
komstige succesvolle schilder. Er staan elke 
dag wel mensen naar ons huis te kijken, veel-
al toeristen die gecharmeerd zijn van de Bel-
gische architectuur. Die kom je namelijk maar 
zelden tegen in deze regio. Er worden dikwijls 
foto’s gemaakt, maar daar hebben we hele-
maal geen last van. We zitten midden in de 
winkelstraat, maar net ver genoeg naar ach-
teren om toch rustig te kunnen wonen.”

Het verleden begrijpen om de toekomst te 
kunnen veranderen
Dorus komt het huis ook tegen als hij niet 
thuis is. “In bijna elke presentatie die de ge-
meente maakt, komt ons huis wel een keer 
voorbij. Samen met de Heksenboom typeert 
het huis het dorp. Als raadslid zie ik veel van 
die presentaties en dus ook ons huis. Ik kan je 
zeggen dat het nooit verveelt; ik ben er trots 
op en we hebben het er heel goed naar onze 
zin. Het onderzoek naar de geschiedenis van 
het Gindrahuis past bij mijn werk voor de lo-
kale politiek: je moet weten waarom dingen 
zijn zoals ze zijn, je moet het verleden begrij-
pen om de toekomst te kunnen veranderen.”

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

9:00 - 18:00
9:00 - 20:00
9:00 - 16:00

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

BEL: 0497-641310
MAIL: info@debruijnzitmeubelen.nl

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

± 100 banken

diverse 
eetkamerstoelen

± 150 relaxfauteuils3000 M2SHOWROOM

Het Gindrahuis herbergt 
een mysterieuze 
geschiedenis
Familie Daris woont met veel plezier 
op ’t mooiste plekje van Bladel

Spookhuis of niet, de familie Daris is gelukkig in het Gindrahuis. Dorus: “Volgens mij hangt er een erg goede vibe in het 
huis; we hebben lekker veel ruimte, ook voor gasten van de Bed & Breakfast.”

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.

Het schilderij van Gindra hangt bij Dorus in de keuken, 
daaronder een tekening van zijn dochter Vive, wellicht 
de volgende generatie schilders van het Gindrahuis.

ACHTERGROND
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Een duim omhoog voor Hulp in Nood uit Bladel voor de 
lekkere frietjes en snacks die wij op donderdag 20 januari 
hebben gekregen. De bewoners hebben ervan genoten! 

Namens bewoners, vrijwilligers en personeel 
van de Floriaan, Linden- en Populierenlaan

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

Een dikke duim omhoog voor Buurtvereniging De Stroom 
uit Hapert voor de sponsoring van Ut Dierenwaaike. 
Waarvoor onze dank!

Namens de vrijwilligers Ut Dierenwaaike

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

Mijn duim gaat omhoog voor de mensen die vrijdag 21 januari de N284 naar de snelweg en 
de toerit naar de A67 ontdaan hebben van de vreselijke troep. Het was hard nodig. Goed werk 
geleverd. Wat maken sommige mensen er toch een zootje van. 

Corry

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

Een duim omhoog voor tennisclub TC Twisselt uit Lage Mierde voor de inzet om de club nieuw 
leven in te blazen en het tennispark weer een mooi en professioneel aanzien te geven voor de 
leden en de buurt.

Jacqueline

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

Een duim omlaag voor de vrouw die op de parkeerplaats 
voor de school De Leilinde in Reusel haar lege pakje 
sigaretten uit de auto gooide. Een slecht voorbeeld!

Een boze wandelaar

-----------------------------------------------------------------
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 hon-
denpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met uitzonde-
ring wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... de Indiase boer 
Jadav Payeng eigenhandig 
een bos heeft aangelegd 

van meer dan 300 hectare? 

Hij woonde in een gebied 
waar geen bomen stonden en 
begon op 16-jarige leeftijd 
via een project bomen aan 
te planten, zodat dieren 

tijdens overstromingen een 
schuilplaats konden vinden. 
Toen het project na vijf 

jaar stopte, ging hij door. 
In dertig jaar tijd heeft 
hij een jungle gecreëerd 
waarin zelfs tijgers en 

neushoorns leven.

www.loesje.nl
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ALLERHANDE

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!

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

PC55...PC55...bijnabijna
iedere week iedere week 
op de mat!op de mat!

Goed om te weten!

De ‘Duim’ gaat omlaag
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BLADEL - Seniorenvereniging Bladel orga-
niseert op donderdag 3 februari een kien-
middag. Deze wordt gehouden van 13.30 
tot ongeveer 16.00 uur in De Schouw, Em-
maplein 2 in Bladel. Het wel of niet door-
gaan van de middag is afhankelijk van de 
maatregelen van het RIVM. 

Bij binnenkomst is een geldige QR-code of 
inentingsbewijs verplicht. U kunt ook altijd 
contact opnemen met Marij Jansen tel. 06 
29183248. Iedereen is natuurlijk van harte 
welkom. 

www.seniorenverenigingbladel.nl 

Kienen in 
De Schouw

BLADEL - Op dins-
dag 1 februari hou-
den we onze ach-
terbanoverleg. De 
locatie is afhankelijk 
van de geldende co-
rona maatregelen. We 
starten om 20.30 uur.

De agenda voor de raadsvergadering van 
10 februari 2022 vind je op onze website 
https://bladel.vvd.nl. Heb je iets te melden 
met betrekking tot het beschikbaar stellen van 
het krediet voor Den Herd naar de Mert of één 
van de andere onderwerpen voor de laatste 
gemeenteraadsvergadering van deze raad-
speriode of wil je aandacht voor een actueel 
onderwerp in de volgende raadsperiode? 

Meld je aan via secretaris@kempen.vvd.nl en 
we geven je tijdig onze vergaderlocatie door.

Achterban 
overleg 
VVD Bladel

Kienen in
Hooge Mierde 
Dinsdag 1 febuari om 13.30 uur 
bent u van harte welkom om te 
komen kienen in De Schakel  te 
Hooge Mierde.

De entree is gratis. Voor meer 
informatie kunt u bellen naar tele-
foonnummer 06 54296802.

KBO Hooge Mierde

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com
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Buurtgezinnen zoekt 
steungezinnen
Even tot rust komen bij een fijn steungezin!
Een lieve, sociale jongen van 11 jaar is de oud-
ste uit een groot en druk gezin. Zijn liefdevolle 
moeder is alleenstaand en overbelast. 

Haar zoon ontfermt zich over zijn moeder, zijn 
broertjes en zusje. Moeder gunt hem een plek 
waar hij buiten kan spelen, voetballen, gamen 
en vooral samen zijn.

We zoeken een steungezin met kinderen van 
10-15 jaar dat 1 x per week beschikbaar is van 
14.45 tot 17.00 uur.

Sluit jij deze jongen (6) in je hart?
Bij een gezin met twee kinderen is er zorg om 
hun oudste zoon van 6. Hij gaat naar het spe-
ciaal onderwijs. Emotioneel is hij veel jonger 
en onbegrip frustreert hem. 

Hij is vrolijk en heel gezellig, houdt van trac-
tors, dieren en is graag buiten. Hij is behulp-
zaam en vindt het heerlijk om samen een 
klusje te doen.

Wij zoeken een steungezin met kind(-eren) 
van 8-12 jaar waar hij zaterdags van 10.00 tot 
12.00 uur rustig kan spelen en dat hem rust 
en structuur biedt.

Wil je meer informatie? 
Buurtgezinnen Dianne Mariën: e-mail naar 
dianne@buurtgezinnen.nl of bel 06-83357211.

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

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

Relatiegeschenken - Werkkleding - Merchandising

HELMOND - De testlocatie Helmond is ver-
huisd naar Varenschut 11, op de autoboule-
vard Helmond. De locatie achter Sporthal 
De Braak aan de Wethouder Ebbenlaan 30 
is niet meer in bedrijf.

Nieuwe binnenlocatie
Programmamanager Covid-19 Gonny van 
Loon: “In deze winterperiode ben ik blij en 
opgelucht dat we zo snel een binnenlocatie 
hebben gevonden in Helmond. Deze locatie 
is voor inwoners en medewerkers een voor-
uitgang, met uiteraard de gastvrije en profes-
sionele bediening die de inwoners van ons 
gewend zijn.”

Testcapaciteit uitgebreid
De nieuwe locatie biedt meer testcapaciteit. 
“We creëren hier drie extra lijnen, een welko-
me uitbreiding nu het aantal besmettingen 

blijft oplopen. Onderwijspersoneel en zorg-
medewerkers kunnen zich overigens ook op 
deze locatie met voorrang laten testen. We 
krijgen extra ondersteuning van onze eigen 
vaccinatiemedewerkers die zich hebben 
laten omscholen nu het rustiger wordt op 
onze vaccinatielocaties. In totaal hebben we 
nu 36 testlijnen in de regio, daarmee kunnen 
we bijna 7.000 mensen per dag testen. Ons 
uitgangspunt blijft dat iedereen zich binnen 
24 uur kan laten testen.”

Coronaklachten of nauw contact van 
iemand met corona? Laat je testen
Bel voor een testafspraak de landelijke af-
sprakenlijn via 0800-1202 of plan je testaf-
spraak online via www.coronatest.nl. Zonder 
afspraak kunnen we je helaas niet helpen.

Wat vind je van je test? Laat het weten via 
www.hoewasjetest.nl
GGD BZO is benieuwd hoe klanten de dienst-
verlening ervaren. Vanaf volgende week start 
een online onderzoek via www.hoewasje-
test.nl. Met de beantwoording van een korte 
vragenlijst kunnen inwoners hun ervaringen 
delen met GGD Brabant-Zuidoost.

GGD testlocatie 
Helmond verhuisd
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in jouw regio

Wij zijn op Wij zijn op 
zoek naar jou!zoek naar jou!

Mierdseweg 79
Reusel
Tel: 0497 641 573

www.garagehuijbregts.nl

“ Ben of ken jij een 

ENTHOUSIASTE AUTOTECHNICUS 
die het leuk lijkt om in een “kempische dorpsgarage” te werken? 
Om alle voorkomende werkzaamheden in een ontspannen sfeer uit te 
voeren? En sta je open voor het volgen van cursussen en workshops? 
Kom dan eens langs voor een vrijblijvend gesprek. 
Wie weet kunnen we wat voor elkaar betekenen. 
Ik hoor of zie graag iets van je. 
Eventueel ook per mail of telefoon 
Piet Huijbregts | directi @garagehuijbregts.nl 
Tel. 0497-641573 
Piet Huijbregts | directi @garagehuijbregts.nl 

Wij doen 

alles voor 

uw auto.

MCB Direct maakt deel uit van de MCB Group. Doordat MCB Direct acht vestigingen in Nederland heeft,  
zijn we altijd dichtbij de klant en spreken we de taal van de regio. Ons devies is daarom ‘Eenvoud dichtbij’

Voor onze vestiging in Hapert zijn wij op zoek naar een

junior accountmanager
Heb je een hbo-opleiding afgerond en wil je jezelf graag
verdiepen in de saleswereld? Ben jij op zoek naar een
plek waar je de kans krijgt om het vak te leren en jezelf
te ontwikkelen? Dan is dit de ideale plek om te starten!

Vanuit de binnendienst word je na een opleidingstraject
het eerste aanspreekpunt voor klanten. De uitdaging
binnen deze functie is om de juiste balans te vinden
tussen het bouwen aan de relatie met je klanten en
het realiseren van de commerciële doelstellingen.
Persoonlijke ontwikkeling staat hoog in het vaandel
binnen MCB. Er bestaan op termijn ook diverse
doorgroeimogelijkheden.

Kom jij ons versterken?
Voor meer informatie of om te solliciteren bezoek onze 
website www.mcbgroup.eu/vacatures of mail
rechtstreeks naar solliciteren@mcb.nl.
Of loop binnen bij onze vestiging in Hapert.
Adres: Diamantweg 47, 5527 LC Hapert

Al onze bedrijfsfoto’s en -video’s zijn gemaakt vóór de coronacrisis.
MCB houdt uiteraard rekening met de RIVM-maatregelen.

BEDRIJFSPROFIEL
Barbas Bell� res is de fabrikant van 
houthaarden en gashaarden. Alle 
haarden worden in eigen beheer 
ontwikkeld en geproduceerd in 
de fabriek te Bladel. Maar liefst 
17.500 haarden per jaar! Met ruim 
150 vakkundige medewerkers en 
verkoopafdelingen in Nederland, 
België, Engeland en Frankrijk is 
Barbas Bell� res toonaangevend en 
één van de grotere spelers in deze 

industrie. En nog steeds groeiende!

Binnen Barbas Bell� res 
zijn we op zoek naar

 Medewerker technische dienst
 Lasser (MIG /MAG)
 CNC Kanter
 Montage medewerker
 Laseroperator
 Lasrobotoperator
 Student: tijdelijk project tot de zomer 

(fulltime of parttime)

Aanbod

 Een afwisselende baan waarin 
je veel gaat leren.

 Vaste banen
 27 vakantiedagen en 13 ATV dagen
 Een goed salaris (CAO Metalektro)
 Bij een professionele organisatie

Reacties aan  hr@barbasbell� res.nl
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Vanwege onze drive, continue groei en klantvragen zijn er 
daadwerkelijk altijd vacatures die ingevuld mogen óf eigenlijk 
moeten worden. Ons uitgangspunt; we willen samen succesvol 
zijn! Hierbij maken we gebruik van ons WIN-WIN-MODEL
zoals je hieronder kunt zien.

Onze vacatures zijn altijd toegespitst op 
onze pijlers: think, make en/of organize. 
Dit binnen een hightech, dynamische en 
uitdagende werkomgeving.

BIJ WILVO gaat het niet om
ervaring, maar om ambitie. Tijdens 
een kennismakingsgesprek staan
er daarom drie vragen centraal:
Wie ben jij?  |   Wat wil jij?  |  Wat 
past het beste bij jou?

Een vacature hoeft bij WILVO niet 
altijd ingevuld te worden op basis 
van de meest wenselijke opleiding. 
Het gaat om competenties en per-
formance in de praktijk!

Binnen WILVO kun je aan de slag als 
junior, medior of senior. Jouw ambitie-
niveau bepaalt de lat.

De primaire Žn secundaire arbeids-
voorwaarden bij WILVO zijn top. De 
doorgroeimogelijkheden zijn einde-
loos!

1.

2.

4.

5.

3.

WIN-WIN MODEL.
SAMEN SUCCESVOL.

Wij zoeken teamspelers 
die ons nóg succesvoller maken.
Vacatures voor ieder opleidingsniveau van VMBO tot WO
op werkenbijwilvo.nl

WILVO | Melkweg 1 | 5571 SM Bergeijk | +31 (0)497 78 33 33 | info@wilvo.nl | www.wilvo.nl

Gratis sporten bijBekijk alle vacatures op werkenbijwilvo.nl

Meer over GFM én openstaande 
vacatures op the-best-part.nl

e

part of

Heftruckchauffeur / plaatbeheer      
38 uur | MBO niveau

Logistiek Medewerker
38 uur | MB0 niveau

Lasser / Constructiebankwerker
38 uur | MBO niveau

CNC Pons-/Laser Operator
38 uur | MB0 niveau

Logistiek Accountmanager
38 uur | HBO / WO niveau

Meewerkend Voorman Cleaning
38 uur | MBO / HBO niveau

Dit ben jij:
▪ Vriendelijk
▪ Proactief
▪ Je vindt het leuk om met computers te 

werken
▪ Je kan goed samenwerken in een klein 

teamverband
▪ Minimaal MBO werk- en denkniveau

Dit bieden wij jou:
▪ Een prettige werkomgeving met 

enthousiaste collega’s
▪ Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
▪ Doelstelling om samen te werken naar een 

vast dienstverband

Interesse?
▪ Neem contact op met Marly Lommers 

personeel@tristarkeukens.nl

VACATURE
COMMERCIEEL MEDEWERKER 

BINNENDIENST

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging 
of heb je een opleiding genoten welke 

toch niet helemaal bij jou past?

Dan hebben wij een baan voor jou!

Wij hebben een veelzijdige job bij de 
commerciële binnendienst van Tristar 

Keukens. 

Wij vragen van jou een juiste instelling 
en minimaal MBO-denkniveau, de rest 

leren wij jou.

Wat ga je doen?
▪ Nadat een keuken verkocht is ontvang jij 

van onze keukendealers de bestelling, 
compleet met keukentekeningen. Je gaat 
hier zorgvuldig mee aan de slag om de 
order verder uit te werken en klaar te 
maken voor productie. Leuk om met een 
tekenpakket kasten aan elkaar te rijgen tot 
een complete keuken.

▪ Je hebt hierbij veel contact met de klant
▪ Ook het vervolgtraject met betrekking tot 

levering, service en nabestellingen volg je 
hierbij op.

▪ Daarnaast ben je ook een steunpilaar voor 
de keukenzaken om hen te voorzien van 
de juiste informatie, over bijvoorbeeld alle 
mogelijkheden binnen het uitgebreide 
programma van Tristar Keukens. Wij 
zorgen dat je de juiste kennis krijgt.

▪ Deze functie kan ingevuld worden tussen 
16-40 uur per week. Deze uren zijn flexibel 
in te vullen.

ALLROUND TECHNISCH 
VERHUURMEDEWERKER

Wij zijn ter versterking van 
ons team op zoek naar een:

WAT GA JE DOEN
Je gaat je vooral bezig houden met het helpen en adviseren van klanten bij de uitgifte 
en inname van het verhuurde materieel. Daarnaast hoort het onderhouden en het reini-
gen van dit materieel ook tot je takenpakket. Je voert kleine reparaties uit en zorgt voor 
preventief onderhoud. Indien nodig spring je bij waar nodig, denk aan het transport van 
machines van- en naar onze klanten maar ook het laden en het lossen ervan. Alsmede het 
opgeruimd houden van onze opslag en het buitenterrein.

BEN JIJ IEMAND
Die op zoek is naar een nieuwe uitdaging in een technische functie in een klein, hecht team. 
Je vindt het leuk om contact te hebben met klanten en waar nodig te adviseren. In deze 
functie wordt wel wat zelfstandigheid gevraagd. Je bent een aanpakker. Verder is het mooi 
meegenomen als je:
•  Ervaring en / óf kennis hebt om kleine elektro- en motorische  

storingen op te lossen
• In het bezit bent van rijbewijs B(E)

DIT BIEDEN WIJ JOU
Bij BMA is een goede werksfeer waar collegialiteit en werkplezier ontzettend belangrijk zijn. 
We helpen elkaar vooruit en staan voor elkaar klaar. Naast een gemoedelijke werksfeer bie-
den wij:
• Een afwisselende functie bij een bedrijf dat volop in de groei is
• Een baan met uitzicht op een vast dienstverband
• Een goed salaris passend bij je kennis en kunde
• Mogelijkheid tot het volgen van bedrijfs- gerelateerde cursussen

KORTOM
Heb jij affiniteit met machines en gereedschappen en heb je technisch inzicht dan is dit de 
baan voor jou! Wil je reageren of heb je vragen, zet dan een mailtje naar: 
administratie@bma-verhuur.nl
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WIL JIJ MOOIE PROJECTEN 
MAKEN?

KOM BIJ ONS WERKEN  
ALS TIMMERMAN OF  
UITVOERDER!

Bel of stuur een app naar 06-57558217

DI
FF
U
TH

ER
M

S m a r a g d w e g  5 0  |  5 5 2 7  L B  |  H a p e r t  |  h r m @ d i f f u t h e r m . n l    
w w w . d i f f u t h e r m . n l

DIFFUTHERM IS OP ZOEK
NAAR TOPPERS!

Word onderdeel van één van onze fijne teams, als:
 

Strategic Buyer
Recipe Beheer R&D
Shift lead productie

Onderhoudsmonteur E/M
Productie medewerker
Logistiek medewerker

 
Check regelmatig onze website of LinkedIn voor de

laatste update #joinourfamily

Werken bij Diffutherm?
Familiaire Brabanste sfeer in de Kempen

Snelgroeiend professioneel bedrijf
Bepaal zelf jouw groei & bloei!

Kom direct op contract!
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Vind je het leuk om met je handen te werken en veel vrijheid te hebben?

Jan van de Ven elektrotechniek is een gerenommeerd bedrijf met een jong dynamisch team 
waarin je alle disciplines van de Elektrische installatietechniek tegen komt. Vanwege 
aanhoudende groei van mooie grote projecten zijn wij nog op zoek naar:

Elektro monteurs
Wat vragen we van je?
• Je hebt minimaal een MBO-niveau 2 door ervaring en/of opleiding
• Je bent betrokken bij de techniek, de klant en het bedrijf
• Je beheerst de Nederlandse taal in woord en geschrift
• Je bent in het bezit van Rijbewijs B (Pre)
• Je bent in het bezit van een VCA-certifi caat of bereid om deze te behalen

Wat verwachten we van je?
• Je doet je best om (samen) mooie projecten te maken en klanten tevreden te stellen
• Je werkt samen met andere (leerling)monteurs en projectleider(s)
• Je hebt een enthousiaste en fl exibele instelling 

Wat bieden wij?
• Een plezierige laagdrempelige werkomgeving
• Een grote mate van vrijheid en verantwoordelijkheid
• Een mobiele telefoon en in overleg een auto van de zaak
• Een marktconform salaris, en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Opleidingen en trainingen mogelijk
• De mogelijkheid om door te groeien

Ook zijn wij nog op zoek naar 
Leerling Elektro monteurs
Voor meer informatie over deze baan kijk op de website: www.venelektro.nl

Lijkt een van bovenstaande banen en (werk)omgeving iets die goed bij je past, 
reageer dan direct!
Dit kan per mail naar Info@Venelektro.nl, ter attentie van Gijs Raaijmakers.
Stuur dan wel alvast je C.V. mee.

Natuurlijk mag het ook per brief, deze kun je richten aan:
Jan van de Ven Elektrotechniek BV

T.a.v. Gijs Raaijmakers
Industrieweg 12 | 5531 AD Bladel
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Bakkerij Jansen Hoogeloon is op zoek 
naar een 

Brood en banketbakker 
voor 9-28 uur per week. 

Een bakkersopleiding is een pré 
maar geen must. 

Telefoon 0497-681575 
E-mail: bakkerij.jansen@upcmailnl

 
Interieurverzorg(st)ers m/v

Interesse in een welkomsbonus van € 150,00 netto?  
Voor Regio de Kempen zijn we op zoek naar gemotiveerde

Mastbos 23 - Bladel  
T. 0497-388458

Ben je doordeweeks op zoek naar flexibele uren of wil je juist  
vaste uren?

Zoek je een bijbaan of een vaste baan?
Heb je misschien een rijbewijs B?

 
Dan heeft Schoonmaakbedrijf Roefs een mooie schoonmaakbaan 

beschikbaar.
Vul op www.schoonmaakbedrijfroefs.nl/vacatures je gegevens in  

en wij nemen snel contact met je op.

Mailen kan ook:
tamara@schoonmaakbedrijfroefs.nl

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. 
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(Leerling) Technisch Tekenaar/ (Leerling) Technisch Tekenaar/ 
Constructeur (fulltime) Constructeur (fulltime) 

Als (Leerling) Technisch Tekenaar/Constructeur ben je bezig met het 
ontwerpen van machines. Onze machines zijn voornamelijk maatwerk, 
dus elke machine is anders. 
Om een idee te krijgen wat voor machines we maken kun je een kijkje 
nemen op onze website www.lommerstuinbouwmachines.com.

Functie taken:
• Zelfstandig ontwerpen, construeren en tekenen van machines, constructies 

en onderdelen in Solid Works
• Aanpassingen en wijzigingen doorvoeren in bestaande tekeningen
• Bepalen van materialen en maatvoering binnen opgegeven kaders
• Vervaardigen van werktekeningen voor de fabricage
• Maken van productietekeningen, berekeningen en bijbehorende stuklijsten
• Contacten onderhouden met klanten en leveranciers over technische 

details en wensen
• Concept-ontwerpen uitwerken naar een maakbaar eindproduct

Functie eisen:
• MBO+ of HBO niveau verkregen door opleiding en/of werkervaring
• Ontwerp ervaring binnen mechanische en machinebouw constructies
• Ervaring met 2D en 3D tekenen bij voorkeur met SolidWorks is een pré
• Zelfstandig en in teamverband kunnen werken

Over Lommers Tuinbouwmachines:
Lommers Tuinbouwmachines is een machinebouwer gespecialiseerd in 
machines voor de tuinbouwsector. De machines worden in eigen beheer 
ontworpen en gemaakt, waarna de machines wereldwijd worden verkocht. 
Je komt te werken in een kempisch bedrijf met een informele sfeer met 
iedere vrijdagmiddag een gezellige borrel.

Wat wij bieden:
• Een uitdagende, afwisselende en zelfstandige baan bij een internationaal 

georiënteerd bedrijf
• Leuke en informele werksfeer
• 25 vakantiedagen en 13 adv dagen
• CAO Metaal en Techniek

Heb je interesse in deze functie 
stuur dan je sollicitatie met cv naar 
maria@lommerstuinbouwmachines.com
of neem indien je meer informatie wenst, 
telefonisch contact met ons op via 
0497-556047.

Ekkerstraat 14, 5571 LH Bergeijk, T 0497-556047  
E info@lommerstuinbouwmachines.com I www.lommerstuinbouwmachines.com

Ben jij op zoek naar een uitdagende baan 
in een prettige werkomgeving, reageer dan direct!

Telefoon: + 31 13 509 2755   E-mail: j.vanraak@heijra.nl

TRANSPORT B.V. HEIJRA
IS OP ZOEK NAAR VRACHTWAGECHAUFFEUR

Werkgebied:
BeNeLux – Dui – Fra

Losgestort & Tanktransport

Een flexibele instelling
m.b.t werktijden

Overnachtingen zijn 
bespreekbaarEen vaste auto

Salaris conform CAO

Een prettige werkomgeving 
in een gemotiveerd team

Interieur adviseur
Stuur je CV en motivatiebrief naar: vacature@dehoutwinkelbladel.nl

óf kijk op onze website www.dehoutwinkelbladel.nl/vacature

Loonbedrijf van Raak B.V.
is op zoek naar:

Medewerker Administratie / Planning
Ben jij op zoek naar een uitdagende baan in de 

agrarische sector, reageer dan direct!

Loonbedrijf van Raak B.V. | De Luther 4 | 5095 AC  HOOGE MIERDE 

Ter versterking van ons team zijn wij op zoek naar een nieuwe collega! In deze functie ben jij de schakel 
tussen de administratie en planning. Je bent breed inzetbaar en hebt een divers takenpakket. 

Denk hierbij aan:
• Verwerken van werkbonnen • Ondersteuning planning
• Facturatie  • Diverse administratieve taken

Dit bieden wij jou:
• Afwisselend takenpakket • Salaris conform CAO
• Een prettige werkomgeving in  • Een fulltime baan, 
   een gemotiveerd team     met uitzicht op een vast contract 

Dit ben jij:
• Proactief
• Enthousiast en sociaalvaardig
• Kennis van MS Offi ce
• Mbo of hbo werk- en denkniveau

Solliciteren naar een functie? 
Neem dan contact op met Johan van Raak 
Telefoon: +31 6 2070 5772
Email: j.vanraak@loonbedrijfvanraak.nl 

Ben jij de schakel tussen de admini-stratie en planning?DAN ZOEKEN WIJ JOU!

stratie en planning?DAN ZOEKEN WIJ JOU!

www.pc55.nl
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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
CNC KANTER

CONSTRUCTIE BANKWERKER/LASSER

MONTEUR MACHINEBOUW

Kom jij ook werken in de 
maakfabriek van de 

toekomst?

Hapert | hr@vgiwillems.nl | (0)497 38 71 53 | vgigroep.nl

PROJECTLEIDER
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MCB Direct maakt deel uit van de MCB Group. Doordat MCB Direct acht vestigingen in Nederland heeft, 
zijn we altijd dichtbij de klant en spreken we de taal van de regio. Ons devies is daarom ‘Eenvoud dichtbij’

Wij zijn op zoek naar een echte teamspeler met een goede 
dosis humor. Zoek je afwisseling in je werk en vind je de 
combinatie van logistiek en techniek interessant? Dan is deze 
rol zeker iets voor jou!

Hoe ziet mijn werkdag eruit?
In deze functie ben je er samen met je collega’s verantwoordelijk 
voor dat een order op de juiste manier bij de klant terecht komt. 
Je zaagt metalen op een van onze eigen zaagmachines en verpakt 
deze materialen vervolgens zoals de klant het wenst. Naast het 
zagen ben je verantwoordelijk voor het opslaan en beheren van 
de materialen die binnenkomen. Uiteindelijk maak je de zending 
gereed. Natuurlijk word je goed opgeleid, waarbij veiligheid op 
nr. 1 staat.

Voor onze vestiging in Hapert zijn wij op zoek naar een

Logistiek medewerker/Operator
Kom jij ons een handje helpen?
Voor meer informatie of om te 
solliciteren bezoek onze website
www.mcbgroup.eu/vacatures of mail 
rechtstreeks naar solliciteren@mcb.nl.
Of loop binnen bij onze vestiging in Hapert. 
Adres: Diamantweg 47, 5527 LC Hapert

Al onze bedrijfsfoto’s en -video’s zijn gemaakt vóór de coronacrisis. 
MCB houdt uiteraard rekening met de RIVM-maatregelen.

Wij bieden je;
Een fulltime baan (met uitzicht op een vaste aanstelling) als lasser / samensteller in een solide Brabants familiebedrijf in Valkenswaard. Waar met 
een hecht team specialistisch maatwerk gemaakt wordt en kleine series. Wij volgen qua salaris en secundaire arbeidsvoorwaarden de cao Metaal en 
Techniek, metaalbewerkingsbedrijf. Wil je meer weten over Jangro? Neem dan een kijkje op www.jangro.nl.

Interesse?
Ben je enthousiast en wil je graag met ons kennismaken?  Dan nodigen we je uit je CV te sturen naar Mathijs van Heijst via mathijs@jangro.nl. 
Indien er nog vragen zijn kan je hem ook bellen op telefoonnummer; 040-2014133. 

Ben jij;
•Een echte vakman met een passie voor metaal, 
•Iemand die zelfstandig, nauwkeurig en doelgericht kan werken vanaf tekening of vanuit een mal.
•Meedenkt en met ideeën komt, maar ook openstaat voor de ideeën van collega’s.
•In drukke en minder drukke tijden klaarstaat voor collega’s
•Beschikbaar is voor langere tijd

Ter uitbereiding van het team zoeken wij een ervaren: 

Aluminium lasser 

• Werkplaats receptionist (M/V) • Magazijn medewerker (M/V)          
• Monteur met APK (M/V)

• Werkplaats receptionist (M/V) • Magazijn medewerker (M/V)          
• Monteur met APK (M/V)
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Wij zijn op zoek naar nieuwe collega’s! 

Wacht niet af en stuur je CV met motivatie naar Ton Adriaans via ton@adriaans.net
Meer informatie? Kijk op www.adriaans.net

Een afwisselende fulltime baan (40 uur) met een marktconform salaris, uitstekende arbeidsvoorwaarden en voldoende  
doorgroeimogelijkheden. Met de informele sfeer op ons kantoor bieden we je een prettige en professionele werkomgeving.  
Wij staan open voor je input en door de korte lijnen kan er snel geschakeld worden. Daarnaast vinden we het belangrijk  
dat je jezelf blijft ontwikkelen en dat je op de hoogte bent van de laatste regel- en wetgeving, hiervoor bieden wij alle ruimte. 

Adriaans Accountants is gespecialiseerd 
in accountancy, fiscaliteit, administratieve 

dienstverlening en salarisadministratie voor 
ondernemers in het midden- en kleinbedrijf. 

Werken bij ons betekent deel uitmaken 
van een hecht team van 11 professionals 

die actuele kennis hebben van de wet- en 
regelgeving, zowel nationaal als inter- 

nationaal. Door de kleinschaligheid van 
ons kantoor wordt de kennis die we in huis 
hebben continu met elkaar gedeeld om zo 

met elkaar en van elkaar te leren.  
Deskundigheid, jarenlange ervaring en 

nauw betrokken zijn kernwoorden die ons 
typeren. Ons kantoor is gevestigd in een 

prachtig monumentaal pand in Reusel.

Wij bieden jou 

Ben jij degene die wij zoeken? 

AA/RA-Accountant  
met doorgroeimogelijkheid tot partner

Ervaren Assistent Accountant
met doorgroeimogelijkheid tot zelfstandig relatiebeheerder

Als eerste aanspreekpunt ga je op basis van de cijfermatige ontwikkelingen 
van onze klanten financieel inzicht geven in hun bedrijfsvoering, voorzien 
van gedegen advies en meedenken in alle facetten van de onderneming. 
Daarnaast bestaan je dagelijkse werkzaamheden uit het samenstellen van 
jaarrekeningen en het opstellen van fiscale aangiften. In deze functie ben 
je zowel financieel adviseur als relatiebeheerder en heb je de mogelijkheid 
door te groeien en toe te treden als partner. 

Je beschikt over een afgeronde accountancy-opleiding op bachelor of  
master niveau en je bent ingeschreven in het NBA-register. Je hebt een  
aantal jaren werkervaring in de MKB samenstel- en adviespraktijk.

Je dagelijkse werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het inboeken en 
controleren van administraties, het samenstellen van jaarrekeningen en het 
opstellen van fiscale aangiften. Tevens ben je verantwoordelijk voor het  
administratief ondersteunen van ondernemers. Met genoeg ervaring op zak 
kun je direct aan de slag als zelfstandig relatiebeheerder. 

Je hebt een afgeronde MBO4- of HBO-opleiding in de richting accountancy,  
bedrijfseconomie of bedrijfsadministratie. Je hebt minimaal 3 jaar werk- 
ervaring binnen een accountantskantoor of in een financiële functie in het  
bedrijfsleven. 
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Medisana LT460 lichttherapielamp, verbeterde 
energiebalans en vermindert symptomen 
winterdepressie, 2 standen, ledverlichting, max 
10.000 lux. Nw. in doos. € 25,-. Tel. 06-23000874

GRASBALEN
Tel. 06-15212519.

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

OPRUIMING WINTERKLEDING -30 TOT 50%
M.u.v. koopjesrek en zomercollectie. Kom naar 
Anna-Moon secondhand store, Nieuwstraat 6a 
in Hapert.

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

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

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

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

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

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.

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

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.

FRANSE BOOMSCHORS - INHEEMSE 
SCHORS - BODEMVERBETERAARS - 
POTGROND - MESTSTOFFEN
In kleine en grote verpakkingen.
Tel. 06-82070486.

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.

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

Transporter damesfiets, zwart, z.g.a.n. € 125,-.
Tel. 06-53416897.

Oma-studenten fiets, 28 inch, zwart, met licht en 
slot, € 50,-. 4 Michelin zomerbanden, 195-65-15, 
profiel 7 mm, € 20,- p.st. Tel. 06-45558565.

Elektrische schrobmachine, 35 cm br. Schrobt 
en zuigt op. In hoogte verstelbaar. € 75,-.
Tel. 06-22297428.

Set winterbanden, licht metalen velgen, incl. 
Seat doppen, z.g.a.n. € 195,-. Tel. 06-53741659.

Levant rechte stoellift, compleet, voor 14 treden 
trap. Tel. 06-10722062.

Grenen houten bed, 90x200, met Auping 
spiraalbodem en matras, i.g.st. € 50,-.
Tel. 06-19870285.

Tijdelijk gebruikte inductiekookplaat, 6 weken, 
type SI 1m7743B, zwart glas, 7,2kw inbouwmaat 
560 x490 x 45, prijs in overleg. Tel. 06-83891093

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: 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.

GEZOCHT: Interieurverzorgster, 4-5 uur per 
week, dag in overleg, woonplaats Reusel. 
Reactie via: jvandenborne63@hotmail.com

GEZOCHT: Poetshulp voor 3 uur per 2 weken 
bij particulier, Hooge Mierde. Dag gezamenlijk 
te bespreken. Whatsapp: 06-11801722.

GEZOCHT: Stalling voor camper, 7,5 x 2,25 x 3.0 
Tel. 06-48088312.

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: 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.

GRATIS AF TE HALEN: 1 pers. boxspring + 
matras, i.g.st. 1,90x80 cm. 
Tel. 06-22297428.

GRATIS AF TE HALEN: 100 romans van 
verschillende schrijfsters. 
Tel. 06-16198069.

GRATIS AF TE HALEN: Restant kaarsen voor 
hergebruik voor hobbyisten. Rondweg 25/19, 
tel. 0497-681401.

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 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.

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

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

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

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!)

LUIJT

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

(Marktonderzoek)



37 28 januari 2022

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

�
	��
�����	��
���
����
���������� 

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

���
������������ � �����  ����  

Bereik 35.000 brievenbussen in de Kempen!

Oktober
zoekt
vr� willigers!

Heeft u een paar uurtjes
per week over en interesse
in het vr� willigerswerk?

Neem contact op met Marloes of Annet, 
onze coördinatoren vr� willigers.
Tel, 088-245 7795 of
coordinatorenvr� willigers@zorginoktober.nl

zorginoktober.nl

Werken als
vr� williger b� 
Oktober is voor
alle leeft� den! 
B�  Oktober werken veel professionele 
zorgverleners, maar gelukkig kunnen w�  
ook rekenen op de hulp van vr� willigers. 

Dat het vr� willigerswerk in de ouderenzorg 
heel divers is en ook heel verschillende 
mensen aantrekt bew� zen z� .
Van jong tot oud, iedereen zet zich
in voor onze bewoners! 

Heeft u een paar uurtjesB�  Oktober werken veel professionele 
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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.

Dorpstraat 25A - 5575 AE Luyksgestel 
www.uitvaartbegeleiding-kempenland.nl 

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

Petrusklepel
Maria Lichtmis komt eraan. Een prachtig 
feest. Precies 40 dagen na Kerstmis. Jezus 
werd 40 dagen na zijn geboorte naar de Tem-
pel in Jeruzalem gebracht. Dat was voor ge-
lovige joden een soort tegenprestatie voor de 
bevrijding uit de slavernij van Egypte; iedere 
eerstgeborene werd aan God opgedragen. 
Omdat we Jezus ‘het Licht van de volken’ 
noemen, dragen de gelovigen op 2 februari 
een gewijde kaars (symbool van Christus) 
naar het altaar. Dat is mooi en actueel. In deze 
tijd krijg je soms het gevoel dat kinderen niet 
van God zijn maar van de overheid. Ouders 
moeten aan zoveel regels voldoen. De doelen 
kunnen wel goed zijn (gezondheid, econo-
mie, milieu), maar ze worden overdreven. Als 
ouders iets moeten leren aan hun kinderen, is 
dat wel vertrouwen. In zichzelf en in het leven. 
Dat vertrouwen groeit niet door protocollen, 
maar door vallen en opstaan en door een 
goed voorbeeld. Zo hebben Jozef en Maria 
ook vertrouwd op de zending van Jezus, hoe 
klein hij ook was. Welkom op Maria Lichtmis. 
We zullen dan speciaal bidden voor onze 
gezinnen. 

Pastoor Schilder

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

H. Johannes (Don) Bosco
Maandag 31 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 1 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Grootvader en familie Van Lierop-Castelijns

Maria Lichtmis
Woensdag 2 februari
09.15 uur: Casteren, Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk met kaarsenwijding
- Harry Klijn en overleden ouders

H. Blasius
Donderdag 3 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vrijdag 4 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 5 februari
15.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
16.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid

5e Zondag door het Jaar
Zondag 6 februari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref
13.00 uur: Casteren, doop
                  Sjef en Jijs de Punder

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 5 en 6 februari)
Bladel zaterdag:
- Voor de zieken in de parochie

Bladel zondag:
- Nol en Miet Maandonks-Antonissen
- René Paridaans (vw. sterfdag)
- Jan Wouters

Casteren:
- Overleden familie Castelijns-de Kinderen (f)
- Gerrie en Wim van Drongelen
- Peter Derks
- Sjan Castelijns en Drieka Schippers

Hapert:
- Familie Plasmans-van der Aa en 
  hun dochters Ans, Ciska en Rika
- Henriëtte Menting-Tromp
- Overleden ouders Coppens-Gooskens
- Harrie Wouters

Hoogeloon:
- Miet van de Vondevoort-Timmermans (mgt)
- Miet van der Aa en haar ouders 
  Van der Aa-van de Pas (f)
- Voor een bijzondere intentie

Mededeling:
-  Woensdag 2 februari zullen we Maria Licht-

mis vieren. Op die dag vervalt het och-
tendgebed in Bladel. Er is dan alleen een 
ochtendmis, om 09.15 uur, in Casteren en 
in Bladel een avondmis, om 19.00 uur, met 
kaarsenwijding.

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.)

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

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
- Jan Castelijns

Vrijdag 4 februari
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Marcel Broeckx (nms. KBO Reusel)

5e Zondag door het Jaar
Zaterdag 5 februari
16.00 uur: Eucharistieviering
- Johannes van Limpt, 
  Marian van Limpt-van der Zanden 
  en zoon Jan
- Miet Lauwers

Zondag 6 februari
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Overleden familie 
  Goudsmits-van den Borne
- Jan Jansen
- Jaargetijde Will Basemans
- Tina van Gestel-Boers en Kees van Gestel

- Frans Roest en Hanna Roest-Maas 
  (vw. jaargetijde)
- Cato Bruininx-van Limpt
- Willy Coppens
- Hennie Maas en 
  overleden familie Maas 
  en overleden familie Jansen

Vrijdag 11 februari
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

Mededelingen:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 

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

-  Vanaf zaterdag 5 februari is de Heilige mis 
op zaterdag voortaan om 16.00 uur. De 
bisschoppen hebben besloten om voorlo-
pig geen versoepelingen aan te brengen 
in het beleid i.v.m. corona. Daarom willen 
we in Reusel de vooravondmis van de 
zondag om 16.00 uur opdragen, dan kun 
je ruim voor 17.00 uur weer thuis aan de 
koff ie en de boterham zitten. Enfin, maar 
kijken of dit aanslaat. We denken in mo-
gelijkheden i.p.v. moeilijkheden. Wees in 
ieder geval van harte welkom.

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Het herstel gaat langzaam, maar zeker, ik 
mag en kan bijvoorbeeld vanaf medio januari 
weer kleine stukjes autorijden, wat weer meer 
mogelijkheden tot huis- en ziekenbezoek, ver-
gaderingen en bijeenkomsten biedt. Daarom 
probeer ik zo veel mogelijk werkzaamheden 
weer op te pakken. 

Vanwege de coronamaatregelen van de bis-
schoppen vervallen de doordeweekse avond-
missen voorlopig nog, maar op zaterdag gaan 
we om 16.00 uur ’s middags de Vooravondmis 
van de zondag doen. Uitvaarten kan ik nu nog 
niet zelf doen, maar hopelijk komt de tijd dat 
ik dat weer wel kan snel, maar ik kan niets 
forceren. Verder moet ik per dag anderhalf 

uur oefeningen doen, verdeeld over vier ses-
sies. Zonder die oefeningen wordt het nooit 
meer beter, dus ik onderwerp mezelf aan dat 
‘regime’, en daar moeten afspraken omheen 
gepland worden. Concreet ben ik dus vanaf 
dinsdag tot en met zondag beschikbaar, maar 
zal daarbij mijn grenzen in de gaten moeten 
houden en ook aangeven. 

Ik hoop op uw begrip en nogmaals bedankt 
voor alle belangstelling, medeleven, hulp en 
gezellige buurt die ik in Reusel-De Mierden 
mag hebben!

Met hartelijke groet,
Pastoor David van Dijk

Werkzaamheden pastoor Van Dijk 
Parochie Sint Clemens



39 28 januari 2022

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

Zo plotseling, zo machteloos, zo stil

Verdrietig delen wij u mede dat wij, toch nog onverwacht, 
afscheid hebben moeten nemen van onze lieve zus, schoonzus en tante

Marij Kuijken 
* Bergeijk, 28 januari 1950                       † Eersel, 18 januari 2022

Broers en zussen Kuijken
Zwagers en schoonzussen

Neven en nichten

Het afscheid heeft in besloten kring plaatsgevonden.

Correspondentieadres:  Petra Liebregts – Kuijken, Stokkelen 22, 5521 NC Eersel

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de enorme steun, 
kaartjes en bloemen die wij hebben mogen ontvangen na het overlijden 

van mijn lieve vrouw, onze moeder en oma

Tiny Verhagen - Verstijnen 

Speciale dank aan Dr. Rodrigues de Miranda, 
Dr. Nieuweboer en het team van Buurtzorg.

Toon Verhagen
Kinderen en kleinkinderen

DANKBETUIGING

Wij willen u bedanken voor de warme reacties, 
bloemen en de vele kaarten na het overlijden van

Jan Burgmans  

Wij voelen ons gesterkt en gesteund. Het heeft ons goed gedaan.

In het bijzonder gaat onze dank uit naar de “maatjes” van buurtzorg Hapert.
Huisarts Dr. Rijsingen en Dr. Hopstaken.
Uitvaartzorg van den Berk en Loonen.

        Maria - kinderen - kleinkinderen.

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
  10.15 uur-11.15 uur: mantelzorg projectgroep
   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 

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG
31 JANUARI

T/M
VRIJDAG 

4 FEBRUARI

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 30 januari: 10.00 uur. Ds. B.J. van Haarlem uit Eindhoven
Zondag 6 februari: 10.00 uur. Mevr. A. Nieuwenhuizen uit Eindhoven
Zondag 13 februari: 10.00 uur. Livestream in kerkzaal 
vanuit Immanuelkerk in Veldhoven

- 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 30 januari: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 6 februari: 10.00 uur. Dhr. L. Wijbenga uit Veldhoven
Zondag 13 februari: 10.00 uur. Ds. J.J. van der Wal uit Eersel

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

Tot ons verdriet moesten 
wij afscheid nemen van

Ad van der Heijden 
Ad Foas

17 november 1948  -  7 januari 2022

Hartelijk dank voor de vele kaarten, bloemen, lieve berichten en steun die we 
mochten ontvangen. Het is fijn om te weten dat Ad, ons pap, opa Ad bij zoveel 

mensen zo geliefd en graag gezien was. Dat heeft ons goed gedaan.

Alda
Rick en Maartje, Lonne, Sten

Maik en Samantha, Reeva



4028 januari 2022

holtman
Kerkstraat 4, Reusel
0497-643309
www.oogwereld.nl

Sniederslaan 25C, Bladel
0497-383353
www.oogwereld.nl

Markt 62, Hapert
0497-360833
www.oogwereld.nl

DROGE OGEN ZIJN EEN GROEIEND PROBLEEM
Dagelijks hebben heel veel Nederlanders last 
van droge ogen en het aantal mensen dat 
hier last van krijgt blijft groeien. Droge ogen 
ontstaan als je niet genoeg traanvocht pro-
duceert. Het oog wordt hierdoor niet goed 
vochtig gehouden, met als gevolg een bran-
derig of stekend gevoel. Soms ontstaat slijmaf-
scheiding en dat leidt weer tot een te veel aan 
traanvocht. Jammer genoeg is dit traanvocht 
van een slechte kwaliteit, met als gevolg: droge 
ogen. Oogwereld Holtman en Oogwereld Van 
den Borne hebben oplossingen om droge ogen  
te behandelen.  

DROGE OGEN
DAGEN 1 t/m 15 februari

Benieuwd of u droge ogen heeft?
Laat dan uw ogen onderzoeken door een 
optometrist van Oogwereld!

Maak een afspraak met ons voor een 
gratis droge ogen onderzoek t.w.v. €50,-!*

* Geldig van 1 t/m 15 februari 2022, vraag naar de voorwaarden in winkel.

HET BELANG VAN TRAANVOCHT
Traanvocht vormt een beschermend laag-
je over de ogen en beschermt het oog tegen 
uitdroging, stof en schadelijke bacteriën. Per-
rine van Hoesel optometrist bij Oogwereld Van 
den Borne in Bladel: “Als je te weinig traanvocht 
aanmaakt, bijvoorbeeld bij tv kijken, het ou-
der worden of een droge lucht, ontstaan droge 
ogen. Hierbij kan het wit van je oog rood wor-
den en opzwellen en kunnen je ogen droog, 
branderig of vermoeid aanvoelen. De traanfi lm 
zorgt er niet alleen voor dat het hoornvlies ge-
voed en beschermd wordt, hij speelt eveneens 
een essentiële rol bij het goed functioneren van 
het oog. Als de traanfi lm niet goed functioneert 
of beschadigd is, ontstaat er een gevoel van 
irritatie die kan leiden tot beschadigingen van 
het hoornvlies of zelfs tot infecties van het oog.”

LAST VAN JEUKENDE, TRANENDE OF BRANDE-
RIGE OGEN?
Perrine: “Branderige, prikkende, vermoeide, tra-
nende of jeukende ogen, last van het licht, een 
wazig zicht, gevoel alsof er iets in je oog zit of 
druk achter het oog zijn de klassieke symptomen 
van droge ogen. Er bestaan verschillende oor-
zaken voor droge ogen. Naast de leeftijdsge-
bonden en hormonale veranderingen, spelen 
ook een droge omgevingslucht, airconditio-
ning of het dragen van contactlenzen een rol. 
Bovendien zijn de ogen steeds vaker vatbaar 
voor irritatie na langdurig beeldschermgebruik 
of door het frequent gebruik van tablets of 
smartphones. 

We spreken hier van het ‘kantoorsyndroom’: 
terwijl u staart naar een scherm, knipperen 
de ogen minder vaak dan nodig. De traanfi lm 
raakt verstoord en er ontstaat een droog oog. 
Als je ogen niet goed zijn bevochtigd, heeft dit

BEHANDELING VAN DROGE OGEN
Gelukkig is er wat aan droge ogen te doen. 
Perrine: “Afhankelijk van de oorzaak van droge 
ogen zijn er verschillende oogdruppels beschik-
baar die de ogen vochtig houden en de kwali-
teit van het traanvocht herstellen. 

Als de oorzaak blepharitis is, kan de oogspeci-
alist een Blephex behandeling doen. Dit is een 
behandeling waarbij met behulp van een ap-
paraatje heel precies en veilig de oogleden en 
de oogharen gereinigd worden en een schade-
lijk slijmlaagje (biofi lm) langs de wimpers wordt 
afgebroken.” 

Last van droge ogen? Maak dan een afspraak 
met Oogwereld, we helpen u graag verder!

ook invloed op de scherpte van je zicht. Ook 
een veel voorkomende oorzaak is blepharitis. 
Dit is een chronische ontsteking aan de oog-
leden”. 


