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Het was een leuke uitdaging voor Jesse (r) en Tuur (l) om de ontwikkelde plannen grondig te bestuderen. “Door heel veel mensen wordt gezegd dat er op de kruising bij Van Mossel 
een rotonde moet komen. We hebben met Google Earth precies gekeken of dat kan en wat denk je? Dat kan echt niet. De Provincie en de gemeente moeten het doen met de ruimte die 
er is en dan past het gewoon niet.” Wethouder Van der Linden vult aan: “We gaan twee panden opkopen omdat de plannen anders helemaal onuitvoerbaar zijn, maar ik vind het mooi 
dat ze proefondervindelijk vast hebben gesteld dat de plannen kloppen.”
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Muziek en onderwijs de 
rode draad in het leven 
van Bas van den Bosch
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Inspiratie in de showroom
“We hadden eigenlijk helemaal geen plannen om een 
nieuwe eettafel te kopen”, begint Frank zijn uitleg 
als hij naar de nieuwe eethoek kijkt. “Ik ging naar De 
Houtwinkel voor een pot verf en een rolgordijn, zoals ik 
wel vaker doe. Ja, ik weet dat ik vanuit de Luyksgestel 
minstens twee andere bouwmarkten voorbij rijd, maar 
ik zal straks uitleggen waarom ik dat doe. Ik liep dus 
in de winkel en als ik bij De Houtwinkel ben, móet ik 
altijd even naar boven, even naar de showroom. Gewoon 
omdat die prachtig is en ik er altijd door geïnspireerd 
raak. Het gebeurde vrijwel meteen: in de showroom zag 
ik deze tafel staan. Ovaal, van hout, met ‘spinpoten’ en 

bijpassende stoelen. Maar ja, Carla was er niet bij en dus 
kon ik de tafel niet zomaar kopen, we moeten het er samen 
over eens zijn. Ik maakte een foto, reed naar huis met mijn 
klusspullen, liet Carla de foto zien en toen was het meteen 
beslist.”

Met z’n allen rond de tafel
“We hadden een prima eettafel, dachten we”, gaat Carla 
verder. “Een grote, langwerpige tafel met veel plek voor 
vrienden en familie. Onze zonen van 19 en 20 zitten er 
vaak aan met hun vrienden. Ze hebben eigenlijk een ‘chill-
plek’ in de kelder maar ze vinden het steeds leuker om bij 
ons te zitten, beetje buurten, soms een spelletje; er wordt 
wat afgelachen aan tafel. Die leek dus prima totdat we deze 
tafel er neerzetten. Er ontstond véél meer ruimte omdat er 
geen scherpe hoeken zijn. Die ellips vorm nodigt uit om 
er een extra stoeltje bij te zetten. We hebben onze oude 
tafel overigens niet weggedaan, we hebben hem ingekort 
en een extra wandplank van gemaakt. Ook hebben we de 
poten kunnen gebruiken voor een nieuwe salontafel voor 
ons appartement in Winterberg.”

Met een beetje hulp ben ik een goede klusser
Dat appartement in Winterberg kochten we vorig jaar en 
dat zijn we aan het opknappen en inrichten in onze eigen 
smaak”, aldus Carla. “We proberen dat zo duurzaam 
mogelijk te doen, door middel van oude spullen op te 
knappen en ze een tweede leven te geven maar ook 
door gewoon goede materialen te gebruiken die nog heel 
lang mee kunnen.” “Dit is ook waarom ik zo graag naar 
de Houtwinkel ga”, vult Frank aan. “Zij hebben oog voor 
wat je wilt en denken met je mee. Ik zeg niet dat ik een 
goede klusser ben maar met de juiste uitleg en materialen 
kom ik een heel eind. Zo hebben wij een inbouwkast in 
ons huis in Luyksgestel die nog in de tijd gemaakt is dat 
De Houtwinkel De Fixet heette. Deze kast hebben ze 
als bouwpakket geleverd. Nog wat tips gekregen en nu 
genieten we al járen van die kast. Vakwerk, al zeg ik het 
zelf.”

Ons wensenlijstje is nog niet leeg
Al met al zijn Carla en Frank al vaak bij De Houtwinkel 
geweest en het volgende bezoekje staat al gepland. 
Carla: “We willen een grote werkkast in het appartement 
voorzien van een schuifdeur, zo’n robuuste houten paneel 
met smeedijzeren beslag. Prachtig vinden we dat. We 
weten dat De Houtwinkel die verkoopt, we hoeven alleen 
de maten door te geven. Zo zie je maar, er is voor ons 
altijd een reden om een keer binnen te lopen. Is het niet 
voor een nieuwe eethoek, dan wel voor een paar gezellige 
woonaccessoires die de boel in huis opvrolijken.”

Industrieweg 3, 5531 AD te Bladel  
www.dehoutwinkelbladel.nl

Wij zijn De Houtwinkel; Bedenkers, makers voor 
binnen en buiten. Wij helpen mensen bij het 

realiseren van hun persoonlijke woonwensen zodat 
zij in en rondom (T)huis kunnen genieten.

Carla en Frank zijn gevallen voor 
de organische vorm van de tafel. 
Vloeiende lijnen, geen hoeken, 
geen obstakels en het feit dat 
de tafelpoten nooit in de weg 
zitten, is een groot pluspunt. De 
kleuren zijn natuurlijk, warm en 
sfeervol. Het draagt bij aan de 
warmte in huis, de gezelligheid 
van het gezin en de verbinding 

met het buitenleven. 

Gevallen voor...

Carla en Frank Lavrijsen wonen al 21 jaar met veel plezier in hun woning in 
Luyksgestel. Ze houden van gezelligheid, in de vorm van lekker veel bezoek aan 
de eettafel maar ook door accessoires die de leefruimte sfeervol aankleden. 
Onlangs kochten ze bij De Houtwinkel een nieuwe eettafel met stoelen en ze 
raken er maar niet over uitgepraat hoe blij ze met die aankoop zijn.

ROND DE TAFEL
MET CARLA EN FRANK

‘‘Ik ging eigenlijk 
alleen maar even 
naar De Houtwinkel 
voor een pot verf en 
een rolgordijn.’’

Wonen

‘‘Ik ging eigenlijk alleen 
maar even naar De Hout-
winkel voor een pot verf’’

16-17
Informatie voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Ze hebben er hard aan gewerkt, 
maar het profielwerkstuk van Tuur Schel-
lekens en Jesse van Bommel is nu klaar. 
Er ligt een dik boekwerk over de ontwik-
kelingen van de N284 op tafel waar PC55 
samen met wethouder Van der Linden 
over in gesprek gaat. Een terugblik op een 
onderzoek dat klein leek maar groot werd.

Onderwerp 
Het profielwerkstuk is een verplicht num-
mer voor elke leerling van 6VWO van het 
Pius X-College. Maar hoe kom je aan een 
onderwerp? “Dat was voor ons niet zo moei-
lijk”, zegt Jesse. “We fietsen elke dag langs 
de N284 naar school en zien de drukte. We 
zien hoe het verkeer niet doorstroomt en we 
horen de ergernis om ons heen. Toen we een 
onderwerp moesten hebben voor onze prak-
tijkopdracht van aardrijkskunde, dat tevens 
ons profielwerkstuk mocht worden, waren 
we er snel over uit. Sowieso wilden we iets 
lokaals behandelen.”

Enquête 
Als eerste werd de hoofdvraag geformuleerd: 
In hoeverre zal de herinrichting van de N284 
een verbetering zijn ten opzichte van de 
huidige situatie? “Toen moesten we aan de 
slag om aan data te komen”, vertelt Tuur. “We 
hebben een enquête gemaakt die we aan de 
bewoners van de straten in de onmiddellijke 
omgeving wilden geven. Het was heel apart 
dat we meer reacties hebben teruggekregen 
dan we uitgedeeld hadden. Dat kwam waar-
schijnlijk omdat het ED het opgepikt had en 
we met een artikel in die krant kwamen. Toen 
bleek dat heel veel mensen hun mening wil-
den geven. Voor ons was dat fijn want hoe 
meer data, hoe nauwkeuriger de cijfers. En 
dat cijfers belangrijk waren, hadden we intus-
sen uit de documenten op internet gehaald.” 
De wethouder bevestigt dit: ‘Cijfers bepalen 
vaak de urgentie’. 

Hotspot
Dat het Heeleind de ‘hotspot’ van het pro-
ject was, werd de studenten al snel duide-
lijk. “Vooral het feit dat daar een snelfiets-

pad moest komen, viel bij de bewoners van 
die straat niet in heel goede aarde”, vertelt 
Jesse. “We werden benaderd door de Heel-
eind-commissie die ons van input heeft voor-
zien en hun bezwaren hebben gedeeld. Ook 
met Lucien Panken hebben we een gesprek 
gehad; hij woont in een zijstraat van het Heel-
eind en ook die straten zouden hinder gaan 
ondervinden van de gewijzigde situatie.” Wat 
Tuur en Jesse duidelijk werd, was dat de om-
wonenden alle kansen aanpakten om hun 
bezwaren kenbaar te maken. “Logisch want 
zo’n herinrichting komt zelden voor, dan moet 
het ineens goed”, vinden ze. “Je kunt niet na 
twee jaar opnieuw beginnen”, weet ook de 
wethouder. “Zo’n herinrichting is voor zeker 
veertig jaar en dus is het goed dat alles zorg-
vuldig afgewogen wordt.”

Inzicht
Iets verder in het traject werden Jesse en Tuur 
benaderd door Christophe van der Maat, des-
tijds gedeputeerde van de Provincie, 

Lokaal 
onderwerp 
als profi el-
werkstuk
Jesse van Bommel 
en Tuur Schellekens 
onderzoeken 
herinrichting N284

lees verder op pagina 3

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

Zoekt u een 
TOTAAL-

installateur?

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

warmtepompen
airco
ventilatie
zonne-energie
elektrotechniek
koeltechniek

Wilhelminalaan 11  •  REUSEL
Telefoon 0497-641631

www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 50 occasions op 
    voorraad van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

SPECIALIST IN 
KUNSTGEBITTEN

Europalaan 79 | 5531BG Bladel 
Telefoon 0497 36 73 69

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

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

bereikbaar!

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl
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Skimmia Rubella
potmaat: 17 cm
winterhard
volle plant
€ 15,99 per stuk

2 voor
                                      € 20,00

Bloembollen
pootmaat: 9 cm

o.a. blauwe druif, 
narcis, crocus etc.

€ 1,99 per stuk

2 + 1 
      GRATIS      GRATIS

Hulselseweg 11        Openingstijden Februari:
5531PE Bladel        Maandag:  12:00 - 18:00 uur
Tel: 0497 360215       Di. t/m Vr.:  09:00 - 18:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl   Zaterdag:  09:00 - 18:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl   Zon- & feestdagen: gesloten

acties geldig van
04-02 t/m 10-02-2022

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Voorjaarskriebels

LOKAAL

Nieuw logo voor WSZ
EERSEL - Wo-
ningstichting de 
Zaligheden trans-
formeerde de af-
gelopen jaren van 

een vastgoedonderneming naar een woon-
onderneming. Elke dag zetten ruim 30 me-
dewerkers zich in voor betaalbare huizen in 
een fijne woonomgeving. Kortom, een thuis 
voor mensen die daarin zelf niet of moeilijk 
kunnen voorzien. Na vele jaren vroeg de 
huisstijl om vernieuwing. Een nieuwe, ver-
frissende uitstraling van deze tijd. 

Een ‘nieuwe’ naam
De corporatie kiest er voor om vanaf februari 
verder te gaan onder de naam WSZ, de af-
korting van Woningstichting de Zaligheden. 
Het gebruik van de afkorting is krachtig, vlot 
en beter herkenbaar. Een logische stap, want 
vaak spraken medewerkers en bewoners al 
over WSZ. 

Een nieuw logo
De ‘W’ van WSZ is gebruikt om het beeld-
merk te vormen. Het dak van een huis is hier-
in terug te zien. Deze ‘gevormde W’ speelt 
een centrale rol in het vergroten van de her-

kenbaarheid. De zachte ronde vormgeving 
van de letters draagt bij aan een toeganke-
lijke uitstraling. De combinatie van groen en 
donkergroen geeft het logo een vriendelijk en 
modern karakter. De ‘WS’ en ‘Z’ staan door 
het kleurgebruik los van elkaar, maar zijn 
samen toch een geheel. 

De ‘W’ van... 
De invulling van het beeldmerk de ‘W’ wordt 
breed uitgelegd door WSZ. “Het is meer dan 
alleen wonen. Wij voelen ons mede verant-
woordelijk voor het woonplezier van onze 
bewoners. Daarom werken we actief aan het 
nog leefbaarder maken van onze wijken. Dat 
kunnen we niet alleen. We doen dat samen 
met onze partners in de Kempen. En natuur-
lijk werken we ook nauw – én graag - samen 
met onze bewoners”, geeft Chris Theuws 
directeur-bestuurder WSZ aan. “Mensen 
kunnen op ons rekenen en daar zijn we trots 
op. We staan altijd voor onze bewoners klaar, 
zowel persoonlijk als online. De klant staat 
centraal, we luisteren écht naar hun wensen 
en bedenken oplossingen die passen. En dat 
sociale gevoel vinden wij nog belangrijker in 
deze onzekere tijd, waar prettig wonen geen 
vanzelfsprekendheid is.”

BLADEL - Het goede doel van Vrienden 
van de Kerststal, welke door de knikengel 
bij de Kerststal wordt bijeen gebracht, 
gaat zoals elk jaar voor een groot deel naar 
een inwoner(s) van de gemeente Bladel, 
welke zich inzet voor kansarme mensen. 
Dit jaar was de stichting van Jack en Jenny 
van Avendonk-Acuña uitverkozen. 

Wij als ‘vrienden’ zijn ervan overtuigd dat ook 
dit jaar het bedrag zeer zeker tot zijn recht zal 
komen in het arme Venuzuela, het geboor-
te land van Jenny. Maandelijks wordt er een 
pakket met hoofdzakelijk medicijnen en ver-
zorgingsmiddelen voor kinderen met kanker 
naar een ziekenhuis verstuurd in Carakas, 
een stad met 6 miljoen inwoners. 

Op maandag 24 januari had het bestuur 
symbolisch een check van € 700,- mogen 
overhandigen aan de familie Van Avendonk, 
welke met enige trots werd aangenomen. 

Als er inwoners zijn van de gemeente Bladel, 
die ook een goed doel behartigen, dan kan 
men contact opnemen met Vrienden van de 
Kerststal en misschien worden zij dan vol-
gend jaar het goede doelproject van Vrien-
den van de Kerststal. 

Helaas was het dit jaar niet mogelijk om 
een opening te organiseren, daarom was er 
dit jaar voor gekozen om de mooiste teke-
ning, die door de leerlingen van basisschool 
Toermalijn zijn gemaakt, een waardebon ter 
beschikking te stellen. De voorzitter had de 

waardebon in de klas mogen overhandigen 
aan de winnaar Lars Vos van groep 8.

Hierbij doen we tevens een oproep voor per-
sonen en/of gepensioneerden die in de kerst-
periode één of twee keer als toezichthouder 
in de bewakingswagen bij de Kerststal willen 
zitten. Duur van toezicht houden is twee uur-
tjes, volgens vooraf opgesteld schema. Voor 
vragen of aanmeldingen kunt u contact op-
nemen met de secretaris van Vrienden van de 
Kerststal: leermakersjos01@hetnet.nl

Mooi bedrag voor Fundacion 
Venezolana Alianza-de Pacto
Geschonken door Vrienden van de Kerststal Bladel

Markt 4
5527 EN Hapert
0497 - 78 59 06

info@dehapertsehofdame.nl
www.dehapertsehofdame.nl

Openingstijden:
Ma/di/wo/do 12:00 - 17:30
Vrijdag           12:00 - 20:00
Zaterdag        10:00 - 16:00

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359Lindenstraat 58  l Hapert  l M 06-54297644  l E rob.veron@chello.nl
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inmiddels staatssecretaris van Defensie. 
“Blijkbaar had hij gehoord van ons project 
en wilde hij graag weten waar we mee bezig 
waren. Het was best een eer dat we met hem 
mochten gaan praten. Voor ons bracht het 
nieuwe kennis en kregen we duidelijk uitge-
legd wat de zienswijze van de Provincie was. 
Dat was sowieso het mooie van dit hele pro-
ject, dat we steeds meer informatie kregen en 
tot andere inzichten kwamen. Er waren zaken 
waar wij in eerste instantie niet eens aan ge-
dacht hadden: geluidsoverlast bijvoorbeeld. 
Natuurlijk hebben we dat ook meegenomen 
en zo werd ons project steeds groter en gro-
ter.”

Uitvoerbaar
Het was een leuke uitdaging voor Jesse en 
Tuur om de ontwikkelde plannen grondig te 
bestuderen. “Door heel veel mensen wordt 
gezegd dat er op de kruising bij Van Mossel 
een rotonde moet komen. We hebben met 
Google Earth precies gekeken of dat kan en 
wat denk je? Dat kan echt niet. De Provincie 
en de gemeente moeten het doen met de 
ruimte die er is en dan past het gewoon niet.” 
Wethouder Van der Linden vult aan: “We 
gaan twee panden opkopen omdat de plan-
nen anders helemaal onuitvoerbaar zijn maar 

ik vind het mooi dat ze proefondervindelijk 
vast hebben gesteld dat de plannen kloppen.” 

Tuur en Jesse zijn niet teleurgesteld door de 
resultaten. “We gingen er open in, alle uit-
komsten waren voor ons goed. Maar het is 
wel goed om zelf vast te kunnen stellen dat 
de plannen die de Provincie gemaakt heeft zo 
gek nog niet zijn.”

Conclusie
Een belangrijk onderdeel van het project 
was het onderzoek naar de fietspaden. Het 
is een feit dat hoe meer mensen kiezen voor 
de fiets, hoe minder autoverkeer er zal zijn. 
“Dat was niet de insteek van ons onderzoek 
maar het klopt wel”, aldus de leerlingen van 
het Pius X. “Waar wij  vooral naar hebben ge-
keken is naar de ligging van de fietspaden en 
de bezwaren die dat oproept bij de inwoners. 
De gemeente en Provincie halen er veel uit 
maar laten wat kansjes liggen op het gebied 
van leefbaarheid. De N284 is zeer moeilijk te 
verbeteren en de slimme stoplichten die nu 
voorzien zijn, zullen de doorstroom bijna niet 
bevorderen.”

Complimenten
Het werkstuk is inmiddels ingeleverd, het cij-
fer is nog niet bekend. De complimenten van 
de wethouder en een schriftelijke reactie op 
het onderzoek kunnen de jonge onderzoe-
kers nog aan het document toevoegen. 

Wethouder Van der Linden: “Ik vind het mooi 
om te zien dat dit onderwerp leeft bij de 
jeugd, dat ze vooruitkijken. Ooit zullen ze zelf 
van deze weg gebruik maken als automobi-
list. Het is goed om te ervaren dat ook derge-
lijke grote projecten de aandacht heeft. Ik ben 
onder de indruk van hun inspanningen en ik 
gun ze een hoog cijfer voor dit project. Ik ga 
het werkstuk nog eens goed doornemen en 
sluit niet uit dat ik tot nieuwe, aanvullende in-
zichten komt. De jeugd heeft de toekomst en 
dus zeker een stem in het geheel.”

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

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

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

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

Fijn volkoren brood.
Op de vloer van de oven gebakken,

met van boven lekkere sesamzaadjes.

Van € 3,00   

Nu voor € 2,50
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

vervolg van pagina 1
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Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

Heb jij een landbouwbedrijf en wil je land-
bouwgrond pachten voor één jaar? Dan 
kun je vanaf nu inschrijven. 

Je kunt het inschrijff ormulier tot vrijdag 4 
maart 2022 aanvragen via a.ahmic@reusel-
demierden.nl. Je ontvangt dan ook de kavel-
tekening en algemene pachtvoorwaarden. 
Neem ook gerust contact op met boven-
staand e-mailadres of via 06-21303027 voor 
meer informatie.

Pachten van 
landbouwgrond

KINDEROPVANG 
aangeboden in

Bergeijk, Eersel, Vessem, 
Bladel, Veldhoven, Reusel

 
Tel. 06-54311828 

www.happygastouderbureau.nl
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Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
VOUWGORDIJNEN

Warm en sfeervol                                   

Gratis gemeten 
en geplaatst

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

REUSEL - In februari de Narrenparade 
door Narrendonk laten trekken is te kort-
dag. Maar uhh, alles is toch weer open, 
zult u misschien denken. Dat klopt en dat 
is super fijn. Alleen is er meer nodig om de, 
van hoge kwaliteit zijnde, optocht die Nar-
rendonk gewend is te realiseren. Daarom 
is dit spektakel in april 2022 in de straten 
van Reusel te aanschouwen in plaats van 
februari. 

Helemaal terug naar hoe het was, daar zijn 
we nog niet. Maar carnaval is een positief 
feest en dus heeft Stichting Karnaval Reusel 
gekeken naar wat wél kan. Want dat ze staan 
te popelen om een mooi dorpsfeest te bou-
wen is duidelijk. De optochten zullen dit jaar 
dan ook plaats vinden in het Paasweekend. 
Dit geeft de deelnemers tijd om hun wagen, 

act, outfit of wat dan ook naar wens af te 
maken. En natuurlijk is er de hoop dat tegen 
die tijd corona achter ons ligt of in ieder geval 
niet meer voor beperkingen in het feestge-
druis zorgt.

Een officiële prins en prinsbekendmaking 
komt er dit jaar niet. Wél wordt er op de vrij-
dag voor het Paasweekend een Oppernar, d’r 
Neffe Nar en Narrenraad gekozen voor de 
kindercarnaval. Voor de kinderen uit groep 7 
en 8 is dit een eenmalige kans, die niet voor-
bij mag gaan.

Het programma ziet er dan als volgt uit:
-  Vrijdagavond 15 april 2022: verkiezing  

Oppernar, D’r Neffe Nar en Narrenraad
- Zaterdagavond 16 april 2022: Narrengala
-  Zondagmiddag 17 april 2022: Narrenparade
-  Maandagmiddag 18 april 2022: Grôte Kléne 

Narrentrek

Met carnaval zullen er geen grootschalige  
activiteiten plaatsvinden. Daar is het de 
tijd nog niet voor. Er wordt op dit moment  
nagedacht óf en wat er eventueel wel kan. 
Informatie daarover volgt later. Voor nu 
geldt: houdt het Paasweekend vrij en zorg 
dat je gezond blijft!

Narrenparade trekt in april 
2022 door Narrendonk

Wij zoeken:
orderverwerkers, verkopers en monteurs

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, effectieve 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

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 nieuwsgie-
rig 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.
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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

 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 bu� et 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

Door Renate Pijnenburg

HULSEL - In de serie ‘De mens achter de 
partij’ deze keer Bas van den Bosch van 
nieuwkomer in Reusel-De Mierden D66. 
Onderwijs en muziek lopen als een rode 
draad door zijn leven. Misschien mag zelfs 
zonder overdrijven gesteld worden dat het 
zijn leven is. Al een paar jaar woont hij met 
veel plezier in Hulsel, het dorp waarvan hij 
ooit de directeur van de basisschool was.

Onderwijs en muziek
“Geboren, getogen en afgetuigd in Den 
Haag”, begint Bas zijn levensverhaal. “Nou, 
dat afgetuigd valt mee hoor maar het is een 
grappige Haagse uitspraak. Tot mijn 43e heb 
ik er gewoond en gewerkt. Ik kom uit een 
gezellig gezin waar vaak politieke discussies 
waren; de standpunten liepen nogal uiteen 
maar de discussies verliepen altijd respect-
vol. Je mocht anders denken. Ik volgde de 
Pedagogische Academie en stond daarna 
jaren voor de klas van het basisonderwijs. De 
eerste jaren in de wijken waarin de leerlingen 
wat meer aandacht nodig had. Ik leerde mijn 
vrouw kennen, we kregen drie kinderen en 
het begon te kriebelen. Ik wilde iets anders, 
meer, verandering. Op een goede dag sprak 
ik me uit mijn eega antwoordde: ‘Waarom ga 
je dan niet naar het Conservatorium, je wilde 
toch altijd al iets met muziek doen?’ Toen viel 
het kwartje; ik zat altijd al in jazzbandjes en 
vond muziek zo’n heerlijke afleiding. En ik 
wist dat er op de basisschool steeds minder 
aandacht voor muziek was. Als ik dáár nou 
eens iets mee ging doen.”

Studie
Zo gezegd, zo gedaan. In zijn vrije tijd pakte 
Bas de muziekstudie op. “Grappig detail is 
dat mijn vrouw in dezelfde tijd een studie 

Pedagogiek oppakte en via die weg in het on-
derwijs terecht kwam. Ik werd vakleerkracht 
Muziek en kreeg zodoende zevenentwintig 
scholen onder mijn hoede. Ik mocht daar 
de teams gaan trainen in het vak Muziek. 
’s Morgens was ik met leerlingen aan de slag, 
’s middags gaf ik instructie aan het team om 
het muziekonderwijs naar een hoger niveau 
te tillen. Uiteindelijk maakte ik de overstap van 
het primair naar het middelbaar en kwam ik 
terecht op het Christelijk Gymnasium Sorgh-
vliet, ja inderdaad de school waar onze prin-
sessen zaten of zitten. Ik was docent Muziek 
en genoot ervan maar zoals je misschien al 
begrepen hebt, hou ik van verandering.”

Uitdaging en verandering
Die verandering kreeg Bas in de vorm van een 
uitdagende baan in Mol, België aan de Euro-
pese school. “Op die school zitten kinderen 
van Europese ambtenaren en wetenschap-
pers in dienst van Europa. Ik werd geacht les 
te geven in de taal van het land waarin de 
school stond. Vlaams in mijn geval. Dat sprak 
ik niet maar met Nederlands kwam ik een 
heel eind, al had ik voor de zekerheid het les-
programma ook in het Engels, Frans en Duits 
voorhanden. Een ontzettend mooie tijd had 
ik daar; muziek en andere creatieve vakken 
speelden een belangrijke rol op die school en 
dus kon ik mijn ei kwijt maar vooraf wist ik al 
dat mijn contract na negen jaar niet verlengd 
zou worden. Bij niemand, dat waren gewoon 
de regels. We woonden inmiddels in Geel 
maar na het beëindigen van mijn contract, 
richtte ik mijn pijlen toch weer op Nederland. 
Ik wilde terug het onderwijs in Nederland in, 
maar liever in een managementfunctie dan 
voor de klas. Ik volgde trainingen en cursus-
sen om dat te bewerkstelligen en vond een 
baan op de Vrije School in Breda. Dat was pit-
tig omdat een aantal collega’s niet openstond 
voor verandering en ik dikwijls tegen een 
muur aanliep. Toen ik rugklachten kreeg van 
de vele uren in de auto en achter mijn bureau, 
was dat voor mij het teken een andere be-
trekking te zoeken.”

Warm bad
Via zijn echtegenote hoorde Bas van een va-
cature binnen KempenKind en in 2010 werd 
hij directeur van de basisscholen in Hooge en 
Lage Mierde en Hulsel. “Dat voelde als een 
warm bad”, gaat Bas verder. “Ik hoefde niet 
meer elke dag in discussie met teamleden; 
er was constructief overleg en de samenwer-
king tussen de drie scholen was goed. We 
hadden op veel gebieden een verregaande 
samenwerking, zowel formeel als informeel.” 

Niet zonder trots meldt Bas dat de Hulselse 
basisschool de eerste school van Kempen-
Kind was die met en continurooster ging 
werken. Wat vooral ook heel fijn was, was dat 
ik de dorpen goed leerde kennen, zeker ook 
nadat we er een fijn huis vonden en er naar-
toe verhuisden. Ik wist waar de lijntjes liepen, 
hoe men met elkaar omging en welke con-
tacten belangrijk waren. Ik heb me altijd inge-
spannen om de school in Hulsel te behouden; 
ik stapte in toen er nog slechts 48 leerlingen 
waren; inmiddels zijn het er weer meer en 
als ik zo rondkijk in Hulsel en de nieuwbouw 
zie, dan komt er een hausse aan en groeit de 
school in de nabije toekomst hard.”

Stichting Mooi
Na acht jaar was het weer tijd om verder te 
kijken, maar na een niet geheel succesvolle 
overstap naar een vrije school in Eindho-
ven en het uitblijven van de verwachte inte-
rim-opdrachten, besloot Bas dat het tijd was 
voor anderen dingen. “Ik vul mijn dagen met 
muziek; ik zit nog in twee bandjes, hoewel we 
door corona natuurlijk heel weinig spelen. Ik 
ben lid van de Raad van Toezicht van het Pius 
X-College, geef pianoles en mag soms Stich-
ting Mooi adviseren. Dat is een samenwer-
king tussen de muziekverenigingen in de ge-
meente Reusel-De Mierden en hun doel is om 
de orkesten in stand te houden en de jeugd 

enthousiast te maken een instrument te gaan 
spelen. Daarin betrekken zij het onderwijs 
en daar mag ik over meepraten. We kijken 
naar buurgemeenten en zoeken naar externe 
financieringen. Muziek is zó belangrijk, wat 
dat betreft heb ik me altijd wel kunnen vinden 
in de antroposofische gedachte dat het in het 
onderwijs niet alleen om kennis moet draaien 
maar zéker ook om betekenisvol leren. Het is 
schrijnend om te zien dat creatieve vakken 
een steeds kleinere rol gaan spelen op scho-
len. Ik kom nog uit een tijd dat elke schooldag 
met een liedje begon. Op de Pedagogische 
Academie was muziek nog een vak waar veel 
aandacht aan besteed wordt; helaas is het te-
genwoordig een module.”

Steentje bijdragen 
Bas heeft het nog lekker druk en mag zich 
graag onder de mensen begeven. “Vandaar 
ook mijn interesse in politiek”, licht hij zijn 
keuze toe. “Ook dat begon met de vraag van 
partijleider Bart Kapteijns of ik een beetje 
mee wilde kijken. Het beviel me wel en ik voel 
me echt betrokken bij de kleine kernen. Het is 
mooi om alle kennis en kunde die ik in de af-
gelopen jaren heb opgebouwd nu te kunnen 
vertalen naar gemeentebeleid. We gaan de 
wereld niet veranderen hè, die illusie heb ik 
niet maar een klein steentje bijdragen is ook 
al mooi.”

Betekenisvol leren, kennis vergroten 
en inzet voor de samenleving
Muziek en onderwijs is de rode draad in het leven van Bas van den Bosch uit Hulsel

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.

Bas mag zich graag onder de mensen begeven. “Vandaar ook mijn interesse in politiek”, licht hij zijn keuze toe. “Ook dat 
begon met de vraag van partijleider Bart Kapteijns of ik een beetje mee wilde kijken. Ik voel me echt betrokken bij de 
kleine kernen. Het is mooi om alle kennis en kunde die ik in de afgelopen jaren heb opgebouwd nu te kunnen vertalen 
naar gemeentebeleid. We gaan de wereld niet veranderen hè, maar een klein steentje bijdragen is ook al mooi.”
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Het meisje had lage knieën maar het  
lichaam was daarmee in goede verhou-
dingen. Dan valt het niet op. Niet dat ze er 
last van had, zeker niet. Ze zag er goed uit, 
verzorgde zichzelf prima en had helemaal 
geen moeite met het feit dat ze behoorde 
tot de kleinere volwassenen in onze samen-
leving. Waar je niets aan kunt veranderen, 
daar hoef je je ook niet voor te schamen. 
Ach ja, er zijn mensen die leuk denken te 
zijn door opmerkingen te plaatsen als “laag 
bij de gronds” handelen en ervoor moeten 
zorgen het niet hoog in de bol moeten heb-
ben. Daar had ze wel antwoorden op: Als je 
neerkijkt op andere mensen moet wel een 
heel lang lijf hebben want de voeten staan 
op dezelfde grond.

Ze kreeg kennis aan een jongeman van 
ruim twee meter. Die vroeg haar ten dans 
denkend dat ze op een stoel zat. Maar nee, 
ze stond ervóór en droeg een lange jurk. 
Logisch dat je je dan kunt vergissen. Als 
echte heer trok hij zijn vraag voor een dans 
niet in. Ze moesten er beiden onwillekeurig 
om lachen en maakten er al dansend het 
beste van. Als je “A” zegt moet je soms ook 
“B” doen. Als goed opgevoede jongeman 
nodigde hij haar uit voor een drankje  Ze 
hadden die avond samen veel plezier. Het 

klikte wonderwel tussen die twee. “We zijn 
een pracht paar voor kunstrijden op de 
schaats,” grapte het meisje. Hij dacht meer 
aan acrobatiek. Zo’n kleintje weegt niet 
veel en is dus gemakkelijk te tillen en op te 
vangen in de trapeze. Het was duidelijk dat 
ze al bezig waren met een gezamenlijke  
toekomst. En jawel, als snel gingen ze  
samenwonen, ze huurden een huis. Hieruit 
begrijpt u wel dat het even geleden speelde,  
want een huis huren, nou dan sta je in deze 
tijd een hele poos op een wachtlijst.

Ze gingen meubels kopen en moesten 
met twee maten meten. Wil je twee maten  
tafels? Hij moest een tafel waar zij, bij 
wijze van spreken, onderdoor kon lopen. 
Zij moest een tafel waar hij zijn knieën niet 
onder kon krijgen. Zij wilde stoelen waarbij 
ze met twee voeten op de grond kon blij-
ven. Een duidelijk en begrijpelijk argument, 
zweverig zitten en met de voeten zwaaien is 
ook niet lekker en kan heel verstorend wer-
ken. Maar met lage stoelen moest hij wel 
erg ver naar beneden afdalen. Dat zit voor 
hem ook niet lekker. Kasten waren geen 
probleem. Hij had de bovenste schrappen 
en zij de onderste. Een bed kopen was ook 
heel gemakkelijk. Als hij lekker kon liggen, 
had zij plaats genoeg. Voor alles is een  
oplossing. Ze kochten een grote tafel en 
voor haar stoelen met een voetenplankje. 
In de keuken stond een olifantentrap zodat 
zij overal bij kon. En als ze daar geen zin in 
had, pakte hij het en zette het op de aan-
recht die op haar hoogte was gemaakt. De 
moraal van dit verhaal is de titel van een 
boek: Liefde overwint alles. 

Dick Bos

Groot en klein

column

Door Arie van den Berk

“Ik wil straks graag bij mijn ouders liggen. Maar als ik er 
niet meer ben, is er niemand meer om ons graf te verzor-
gen. Daarom wil ik graag naar een natuurbegraafplaats, 
voor eeuwige grafrust en een onderhoudsvrij graf. Maar 
ik wil daar echt niet alleen liggen!” Het was een vraag om 
hulp, van een alleenstaande dame die alles goed wilde  
regelen voor haar afscheid. Gelukkig konden wij haar helpen.

Voorwaarden
Bij navraag bleek dat haar ouders al langer dan 10 jaar op 
deze begraafplaats lagen. Haar ouders hadden vooraf aan 
hun overlijden niet schriftelijk vastgelegd dat het openen van 
hun graf of een nieuwe bestemming ongewenst is. Er waren 
geen andere nabestaanden die mogelijk bezwaar konden in-
dienen. Hierdoor kon de burgemeester van de gemeente waar 
de begraafplaats zich bevindt, zijn toestemming geven voor 
een herbegraving of alsnog een crematie. 

Tot in de eeuwigheid
In samenwerking met een daartoe gespecialiseerd bedrijf verzorgden wij de herbegraving van de 
ouders. Respectvol en in nauw overleg met mevrouw. Het geeft haar rust te weten dat nu alles 
goed geregeld is en dat zij straks weer herenigd zal worden met haar ouders, tot in de eeuwigheid.

Tijdelijke oplossing
Hoewel grafrust naar onze mening inderdaad zoveel mogelijk échte rust dient te zijn, is het toch 
goed te weten dat een herbegraving of alsnog een crematie binnen 2 maanden of minimaal 10 
jaar na overlijden mogelijk kan zijn. Die wetenschap kan ook een geruststelling zijn voor nabe-
staanden van mensen die stierven in een ander land dan hun land van herkomst. Zoals tijdens 
de coronauitbraken, waar nabestaanden door de gesloten grenzen toen vaak kozen voor een 
tijdelijke oplossing, in de hoop op een mogelijkheid om hun overleden dierbare alsnog naar 
huis te brengen. 

Informatie
Als u meer wilt weten over de mogelijkheden van een herbegraving of alsnog een crematie 
kunt u ons altijd vrijblijvend contacten. Wij vertellen u graag over de procedures en staan u 
hierin bij, als u dat wenst. 

Herenigd door een herbegraving

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

De 10 kandidaten voor de meest prestigi-
euze ondernemersprijs in de agrarische 
sector zijn bekend. De prijs wordt dit jaar 
voor de 26e keer uitgereikt aan een topon-
dernemer met passie, lef, ambitie en door-
zettingsvermogen. De titel geeft erkenning 
aan ondernemers die een voorbeeld zijn 
voor de sector en waar andere bedrijven in 
de keten door geïnspireerd worden.  

Welke topondernemer uit de agrarische sec-
tor mag zich een jaar lang Agrarisch Onderne-
mer van het Jaar noemen? De onafhankelijke, 
vakkundige jury kiest uit deze 10 kandidaten 
5 genomineerden die strijden om de titel. De 
winnaar wordt donderdag 31 maart in De Ba-
siliek in Veenendaal bekendgemaakt. 

De volgende 10 kandidaten maken kans 
op de titel: 
-  Vers vleesboerderij Savelkouls - Henri, 

Jolanda en Lieke Savelkouls, varkenshou-
ders in Empel (NB)

-  De Zeekraal - Gerben en Jolanda Bakker, 
schapenhouders met zuivelboerderij in 
Oosterend (Fr.)

-  R. en J. Herbert bv - Vollegrondsgroenten-
teeltbedrijf in Zeewolde (Fl.)

-  Beemster Valery - Bram, Willem en Cees 
Francis, akkerbouwbedrijf in Noordbeem-
ster (NH)

-  Hulsebosch Bloembollen bv - Roland, Ryan 
en Roy Hulsebosch, bloembollenbedrijf in 
Julianadorp (NH)

-  Zuivelboerderij Nieuwerwets - Wilco de 
Crom, zuivel- en zorgboerderij in Knegsel 
(NB)

-  Zorgboerderij Groot Wagensveld - Vee-

houderij- en zorgboerderij Maatschap Van 
de Fliert, vijf locaties in de Gelderse Vallei 
(Gld.)

-  Zonnegoed vof - Joost van Strien en Christi-
aan Feickens, akkerbouwers in Ens (Fl.)

-  Zegenvrucht - Lisette van der Burg en 
Wytse de Jong, melkveebedrijf in Hazers-
woude-Dorp (ZH)

-  Kievit - Sebastiaan Bos, Kievit biologische 
groentepakketten en tuinbouw in Katwijk 
(ZH)

Titel én geldbedrag
De winnaar draagt vanaf donderdag 31 maart 
niet alleen de titel, maar ontvangt daarnaast 
een geldbedrag van € 12.500,-. Ook wordt op 
dezelfde dag de Publieksprijs uitgereikt aan 
de ondernemer die de meeste publieksstem-
men heeft weten te vergaren. Iedereen kan 
hiervoor vanaf 25 februari een stem uitbren-
gen. Dan worden namelijk de genomineerden 
bekendgemaakt. 

Over de verkiezing
Deze verkiezing is een initiatief van Boerde-
rij, Groenten & Fruit, Pluimveehouderij en 
Food&Agribusiness. De titel Agrarisch On-
dernemer van het Jaar is een prestigieuze 
prijs. Voor de winnaar gaan deuren open die 
anders dicht blijven. Hij of zij is ambassadeur 
van het ondernemerschap in zijn of haar sec-
tor en de land- en tuinbouw in het algemeen. 
De verkiezing Agrarisch Ondernemer van 
het Jaar wordt mede mogelijk gemaakt door 
ABN Amro, De Heus, Nationale Nederlanden 
en Hardeman Veenendaal. Toonaangevende 
bedrijven die ondernemerschap hoog in het 
vaandel hebben staan.

10 kandidaten voor Agrarisch Onder-
nemer van het jaar 2022 zijn bekend
Waaronder Zuivelboerderij Nieuwerwets uit Knegsel

INFORMATIEF



7 4 februari 2022

BLADEL - Vraag jij je soms af of je wel aan 
het doen bent wat de bedoeling is voor 
jou? Haal je vervulling uit wat je doet? Voel 
je je tevreden? Ben je aan het doen waar je 
blij van wordt? Ben je van betekenis voor 
anderen? Voel je je soms gevangen in je 
eigen leven?

Ikigai
Op het eiland Okinawa in Japan bereiken de 
bewoners een buitengewoon hoge leeftijd. 
Naast voeding en klimaat denkt men dat Iki-
gai hier een belangrijke rol in speelt. Ikigai is 
Japans voor een reden van bestaan. Michelle 
Martens van Het Vrije Inzicht geeft een work-
shop Ikigai in Bibliotheek Bladel.

“Ik ben Michelle Martens en leef mijn Ikigai 
door het werk dat ik mag doen bij Het Vrije 
Inzicht. Ik begeleid mensen zowel individueel 
als in groepen op het gebied van persoonlijke 
ontwikkeling en zelfbewustzijn. In deze work-
shop proef je aan hoe je je Ikigai zou kunnen 
vinden.”

Er zijn 4 gebieden die je Ikigai bepalen, na-
melijk: waar je van houdt, waar je goed in 
bent, wat de wereld nodig heeft en waar je 
voor betaald kunt worden. Het midden waar 
alles samenkomt, dát is je Ikigai.

Reserveren
Wil je meer weten over wat Ikigai voor jou kan 
betekenen? Reserveer dan een kaartje voor 

deze workshop. De workshop is van 20.00 tot 
21.30 uur op woensdag 16 februari in Biblio-
theek Bladel. 

Reserveer je kaartje op de website. Kaart-
jes kosten € 2,50 voor leden en € 5,00 voor 
niet-leden van de bibliotheek.

www.bibliotheekdekempen.nl

Workshop Ikigai 
in Bibliotheek Bladel
Gegeven door Michelle Martens

Foto: Michelle Martens

Op maandag 31 januari kwamen alle politie-
ke partijen die in onze gemeente meedoen 
aan de gemeenteraadsverkiezingen bij el-
kaar op de gemeentewerf. 

Als aftrap van de verkiezingscampagnes pak-
ten leden  van CDA, Samenwerking Reusel-De 
Mierden, PvdA, VVD en nieuwkomer D66 ge-
zamenlijk de lijmkwast om hun campagnepos-
ters te plakken op de verkiezingsborden. 

De verkiezingen vinden dit jaar plaats op 
woensdag 16 maart, maar vanwege de  
coronamaatregelen is het ook mogelijk om 
op 14 en 15 maart al te stemmen. 

Informatie over stembureaus en openings-
tijden volgt binnenkort. Meer weten over de 
verkiezingen? Kijk dan op 

www.reuseldmierden.nl/verkiezingen

Gemeente-
raads-
verkiezingen 
2022
Politieke partijen geven 
samen aftrap verkiezingen
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Vorige week heeft Rob Brekelmans, sinds 
2019 interim gemeentesecretaris/alge-
meen directeur van Reusel-De Mierden, 
aan het college, de gemeenteraad en de 
medewerkers laten weten dat hij de ge-
meente gaat verlaten. 

Brekelmans startte zijn werkzaamheden 
bijna drie jaar geleden en gaf leiding aan de 
ambtelijke organisatie tijdens een, vanwege 
corona, zeer bijzondere periode met veel im-
pact en dynamiek voor samenleving, politiek, 
bestuur en organisatie.

Brekelmans over zijn vertrek: “De afgelopen 
jaren heb ik Reusel, Hulsel en Hooge en Lage 
Mierde leren kennen als dynamische, bour-
gondische en soms eigenzinnige gemeen-
schappen. De samenwerking binnen het ma-
nagement, de organisatie, de gemeenteraad 
en het college hebben mij veel gebracht en 
hebben mooie momenten van reflectie opge-
leverd”.

Mede door corona werd de afgelopen jaren 
een nieuwe manier van werken gerealiseerd 
met een versnelde ommezwaai naar meer di-
gitaal en hybride werken. Door de technische 
aanpassingen en de flexibiliteit van de orga-
nisatie laat Brekelmans nu een toekomstbe-
stendige organisatie achter.

Burgemeester Annemieke van de Ven: “Jam-
mer, dat is het eerste woord dat bij me op-
komt, want het is fijn om samen te werken 
met Rob. Hij heeft een professionele, klant-
vriendelijke en collegiale ambtelijke organi-
satie gevormd. Een verbinder met een goed 
gevoel voor politiek en voor humor....”

Het college gaat nu aan de slag met de wer-
ving van een nieuwe gemeentesecretaris. In 
goed overleg met het college en manage-
ment is afgesproken dat de opdracht voor 
Brekelmans eindigt op 1 juni. Daarmee heeft 
het college dan ook voldoende tijd om de 
vacature definitief in te vullen.

Vertrek gemeentesecretaris 
Rob Brekelmans

BLADEL - Op woensdag 16 februari, om 
15.00 uur, leest Sandra Mosselveld-Scheers 
voor uit het boek ‘Dino in de Klas!’ 

Sandra schreef het boek voor haar zoon 
Kenzo die op de basisschool in Hapert zit. 
Een dinosaurus in de klas? Dat klinkt gaaf! 
Maar is het wel zo’n goed idee? Kenzo ont-
dekt hoe het is om een dino in de klas te 
hebben. Kom jij ook luisteren naar het boek 
‘Dino in de klas!’? Hierna mag je via de green 

screen op een coole foto met de dino.  

Voorlezen
Samen lezen is het leukste moment van de 
dag. Van (heel) jong tot oud: iedereen geniet 
van een mooi verhaal en van gezellig samen-
zijn. Voorlezen heeft nog meer voordelen: het 
prikkelt de fantasie, stimuleert de taalontwik-
keling en de sociaal-emotionele vaardighe-
den van je kind.

Aanmelden
De activiteit is gratis en geschikt voor kinde-
ren van 3 tot 7 jaar. Het is prettig te weten 
hoeveel aanmeldingen we mogen ontvan-
gen, reserveer daarom je ticket(s) via 

www.bibliotheekdekempen.nl

Lezing ‘Dino in de Klas!’ in Bibliotheek

     

 

 

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

 

WIE ZIJN WIJ? 

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

 

WAT GA JE DOEN? 

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

 

WIE ZOEKEN WIJ? 

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

 

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

 

Meer informatie? Bellen kan ook! 06-14495255 

 

 

 

Verzorgende 3IG (16-24 uur) 
Helpende Plus niveau 2 ( 16-24 uur) 

Slaapdiensten (Zorgervaring) 
Wegens toenemende zorgvraag binnen ons kleinschalig woon-zorg initiatief zijn wij op zoek 
naar enthousiaste zorgmedewerkers om ons jonge team te komen versterken. 
 

Wie zoeken wij 

• Ben jij iemand die toe is aan verandering of een herintreder in de Zorg...  
• Een pionier die vanuit professionele lef, daadkracht en initiatief dagelijks werk kan 

uitvoeren; dan zijn wij op zoek naar jou.  
• Bij Navis Curae / Villa Bleijenburgh werkt een jong team en zijn we op zoek naar 

uitbreiding van teamspelers om ervoor te zorgen dat alle bewoners en familieleden 
zich thuis voelen. 

• Je gaat zorg verlenen aan bewoners met o.a. de ziekte Dementie en / of somatische 
zorgvraag op een van de mooiste plekken in Bladel.  

• We garanderen 24/7 zorg aan onze bewoners. 
 

Wie zijn wij 

Navis Curae is een kleinschalig sfeervol wooncomplex in Bladel met 21 luxe appartementen, 
een mooie omzoomde tuin en een luxe gezamenlijke Villa. De appartementen zijn 
levensloopbestendig en bieden de bewoners een veilige, vertrouwde leefomgeving, 
onbezorgd wonen, warmte en persoonlijkheid met Zorg op maat. 

Samen met de bewoners wordt gekeken hoe we met ondersteuning het dagelijks leven 
zoveel mogelijk in stand kunnen houden. We streven naar behoud van de sociale contacten, 
welzijn en gezondheid. 
 

Ben je bereid “het andere werken” te leren? Solliciteer dan nu. 
We voegen leven toe aan de dagen in plaats van dagen aan het leven.  

Stuur je CV en een korte motivatie naar info@naviscurae.nl 
Bel gerust voor informatie naar Anke Meulenbroeks, locatiemanager 06-52026555 

 

Verzorgende 3IG (16-24 uur) 
Helpende Plus niveau 2 ( 16-24 uur) 

Slaapdiensten (Zorgervaring) 
Wegens toenemende zorgvraag binnen ons kleinschalig woon-zorg initiatief zijn wij op zoek 
naar enthousiaste zorgmedewerkers om ons jonge team te komen versterken. 
 

Wie zoeken wij 

• Ben jij iemand die toe is aan verandering of een herintreder in de Zorg...  
• Een pionier die vanuit professionele lef, daadkracht en initiatief dagelijks werk kan 

uitvoeren; dan zijn wij op zoek naar jou.  
• Bij Navis Curae / Villa Bleijenburgh werkt een jong team en zijn we op zoek naar 

uitbreiding van teamspelers om ervoor te zorgen dat alle bewoners en familieleden 
zich thuis voelen. 

• Je gaat zorg verlenen aan bewoners met o.a. de ziekte Dementie en / of somatische 
zorgvraag op een van de mooiste plekken in Bladel.  

• We garanderen 24/7 zorg aan onze bewoners. 
 

Wie zijn wij 

Navis Curae is een kleinschalig sfeervol wooncomplex in Bladel met 21 luxe appartementen, 
een mooie omzoomde tuin en een luxe gezamenlijke Villa. De appartementen zijn 
levensloopbestendig en bieden de bewoners een veilige, vertrouwde leefomgeving, 
onbezorgd wonen, warmte en persoonlijkheid met Zorg op maat. 

Samen met de bewoners wordt gekeken hoe we met ondersteuning het dagelijks leven 
zoveel mogelijk in stand kunnen houden. We streven naar behoud van de sociale contacten, 
welzijn en gezondheid. 
 

Ben je bereid “het andere werken” te leren? Solliciteer dan nu. 
We voegen leven toe aan de dagen in plaats van dagen aan het leven.  

Stuur je CV en een korte motivatie naar info@naviscurae.nl 
Bel gerust voor informatie naar Anke Meulenbroeks, locatiemanager 06-52026555 

 

Verzorgende 3IG (16-24 uur) 
Helpende Plus niveau 2 ( 16-24 uur) 

Slaapdiensten (Zorgervaring) 
Wegens toenemende zorgvraag binnen ons kleinschalig woon-zorg initiatief zijn wij op zoek 
naar enthousiaste zorgmedewerkers om ons jonge team te komen versterken. 
 

Wie zoeken wij 

• Ben jij iemand die toe is aan verandering of een herintreder in de Zorg...  
• Een pionier die vanuit professionele lef, daadkracht en initiatief dagelijks werk kan 

uitvoeren; dan zijn wij op zoek naar jou.  
• Bij Navis Curae / Villa Bleijenburgh werkt een jong team en zijn we op zoek naar 

uitbreiding van teamspelers om ervoor te zorgen dat alle bewoners en familieleden 
zich thuis voelen. 

• Je gaat zorg verlenen aan bewoners met o.a. de ziekte Dementie en / of somatische 
zorgvraag op een van de mooiste plekken in Bladel.  

• We garanderen 24/7 zorg aan onze bewoners. 
 

Wie zijn wij 

Navis Curae is een kleinschalig sfeervol wooncomplex in Bladel met 21 luxe appartementen, 
een mooie omzoomde tuin en een luxe gezamenlijke Villa. De appartementen zijn 
levensloopbestendig en bieden de bewoners een veilige, vertrouwde leefomgeving, 
onbezorgd wonen, warmte en persoonlijkheid met Zorg op maat. 

Samen met de bewoners wordt gekeken hoe we met ondersteuning het dagelijks leven 
zoveel mogelijk in stand kunnen houden. We streven naar behoud van de sociale contacten, 
welzijn en gezondheid. 
 

Ben je bereid “het andere werken” te leren? Solliciteer dan nu. 
We voegen leven toe aan de dagen in plaats van dagen aan het leven.  

Stuur je CV en een korte motivatie naar info@naviscurae.nl 
Bel gerust voor informatie naar Anke Meulenbroeks, locatiemanager 06-52026555 



9 4 februari 2022

- laatste ronde sale -

van de afgeprijsde prijs OUDE PROVINCIALEWEG 31
HAPERT 0497 - 38 14 33

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

HAPERT - Bij de 
gemeenteraads-
verkiezingen van 
16 maart zal Wim 
van der Linden 
opnieuw de VHP-
lijst aanvoeren. 
Wim is als wet-
houder in de ge-
meente Bladel 

bezig aan zijn vierde ambtsperiode. Op de 
lijst staan 27 kandidaten.

Maar de VHP krijgt ook een nieuwe partij-
voorzitter. Sander van de Ven (24 jaar) neemt 
het stokje over van zijn oom Johan van de 
Ven, die 20-jaar VHP-voorzitter was. Vier jaar 
geleden kwam Sander bij de partij en was de 
afgelopen periode nauw betrokken bij onze 
vereniging. Voor de inwoners van Hapert is 
Sander geen onbekende, Hij is actief in het 
verenigingsleven en weet wat er speelt in de 
gemeente Bladel.

De Vrije Hapertse Partij bestaat dit jaar 40 
jaar. “40 jaar jong”, zei Toon van Dun onlangs 
in een interview. Als mede-oprichter van de 
VHP is hij al die tijd onafgebroken raadslid 
geweest. Op de lijst van langstzittende raads-
leden van Nederland staat Toon in de top 5. 
Bij de verkiezingen van 16 maart staat Toon 
op de tweede plaats van de VHP-lijst.

Hekkensluiter op de lijst is Hanny Mollen; 
Hanny zet zich al tientallen jaren in voor de 
gemeenschap, ze is wellicht de meest actief-
ste inwoonster van Hapert. Wij zijn als VHP 
erg trots op de manier waarop zij zich inzet 
voor Hapert en zijn blij haar op onze lijst te 
mogen verwelkomen. 

De komende weken stellen wij alle kandida-
ten graag aan u voor.

Vrije Hapertse Partij kiest 
lijsttrekker én nieuwe voorzitter

BERGEIJK - Gidsen van IVN-Bergeijk-Eersel 
nemen u op zondag 13 februari mee over 
dit mooie natuurgebied en laten u zien 
hoe de natuur zich in de winter laat zien. 
Het natuurgebied de Plateaux, 359 ha 
groot, heeft een afwisselend landschap, 
gelegen op de overgang van droge zand-
gronden naar het vochtige beekdal van de 
Dommel. 

Hierdoor is er een grote variëteit in de bomen- 
en plantenwereld ontstaan, waarbij ook 
vogels en insecten van deze voordelen 
kunnen genieten. Insecten hebben velerlei 
manieren om het winterseizoen te overbrug-
gen, b.v. als ei, pop, rups of ze vertrekken 
naar warmere landen. Ook een aantal vogels 
blijven hier of ze gaan naar het zuiden.

Start is bij de werkschuur Natuurmonumen-
ten, Barrier 15A, 5571 TV Bergeijk (zijweg van 
de Luikerweg, N69 Valkenswaard-Hasselt, 
tegenover benzinepomp 200 meter voor de 
Belgische grens). Datum: zondag 13 februa-
ri. Tijd: 13.30 uur. Duur van de wandeling is 
circa 2 uur en de entree is gratis. Trek vooral 
stevige schoenen aan! Coronamaatregelen: 
aanmelden voor woensdag 9 februari per 
mail naar info.ivnbe@gmail.com. Kijk vooraf 
altijd op onze website naar het laatste nieuws 
vanwege de coronamaatregelen.

Voor meer informatie: Hans van Nunen, tel. 
06-27443884, mail: info.ivnbe@gmail.com of 
kijk op

IVN Bergeijk-Eersel | IVN

Zondag 13 februari 
winterwandeling Plateaux

LOKAAL

Gezocht: Chauff eurs
Zorgboerderij Hapert is op zoek naar chauff eurs 

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

Onkosten worden vergoed.

Bij interesse graag contact opnemen met info@zorgboerderijhapert.nl

Ganzestraat 27  •  Hapert  •  www.zorgboerderijhapert.nl
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REUSEL - Vanaf 4 februari is aan de Markt 14  
in Reusel een nieuwe modezaak geopend: 
Nice. Het woord zegt het al, een fijne win-
kel voor dames, heren en kinderen die er 
graag volgens de laatste trends bij lopen. 
Exclusieve merken die je niet in elke winkel 
vindt, maar die er wel voor zorgen dat je er 
modieus uitziet.

Een toevoeging 
voor Reusel

“Het idee voor de winkel ontstond tijdens de 
coronaperiode”, vertelt Nathalie, die woont in 
Arendonk, maar afkomstig is uit Reusel. “Ik 
zocht naar een leuke uitdaging. Voor mijn ge-
voel miste er in Reusel een kledingwinkel met 
exclusieve merken, voor het hele gezin. Men-
sen willen, nu meer dan voorheen, naar een 
winkel om te shoppen, een praatje te maken 
en de materialen te voelen. Ik besprak mijn 
plan met mijn man en een paar dagen later 
vonden we het pand waarin de winkel nu zit.

Stoer met een 
vleugje blingbling

Het pand, ruim 200 m2 winkeloppervlakte, 
is gelegen aan het marktplein van Reusel. 
“Het is een winkel geworden met een stoere 
uitstraling, maar hier en daar ook wat bling-
bling”, meldt Nathalie enthousiast. “Voor het 
interieur hebben we gekozen voor zilver, wit, 
goud en zwart, stoer en sjiek maar toch warm 

en gezellig. Uiteraard ontbreekt het koffie-
hoekje niet.” Wat anders is dan andere mode-
zaken is dat er geen paspoppen in de etalage 
zijn maar een groot beeldscherm waarop de 
collectie voorbij komt. 

“Mijn zaak past precies in het plaatje dat de 
gemeente voor ogen heeft met de ontwikke-
ling van de Markt. Er komen nieuwe winkels,  
appartementen en horeca en moet zich gaan 
profileren als toeristische toplocatie. De  
werken starten dit jaar nog.”

Exclusieve 
merken

Nice biedt kleding aan voor heren en dames 
en voor kinderen vanaf 4 jaar. De collectie 
bevat exclusieve merken die je bijna nergens 
anders kunt vinden in de ruime omtrek. “Ik 
had heel specifieke merken in mijn hoofd. 
Het is een hele opgave geweest om hen alle-
maal te overtuigen van ons project, maar het 
is gelukt.” 

Elk merk brengt ook haar eigen accessoires  
mee naar de nieuwe winkel. “Schoenen,  
riemen, sieraden, handtassen, sjaaltjes, 
reiskoffers, parfum, handdoeken, en kleine 
kraamcadeautjes. We halen bewust alles van 
die merken in huis. Belgische dames lopen 
er bijvoorbeeld altijd heel erg mooi bij. Als ze 
een nieuwe jas kopen, willen ze daar het liefst 
ook bijpassende schoenen en een handtas 
bij. Ik hoop dat Nederlandse vrouwen hun 
voorbeeld gaan volgen.”

Nina en Celina

“Op 4 februari openen we voor het eerst de 
deuren”, straalt Nathalie. “Dat wordt één groot 
feest.” Nathalie wil nog even uitleggen hoe ze 
bij de naam ‘Nice’ gekomen is. “Het is een  
samenvoeging van de eerste letters van Nina 

en Celina, onze dochters. ‘Nice’ is een popu-
lair woord dat vaak gebruikt wordt. Het is kort 
en krachtig en heeft die knipoog naar mijn 
eigen gezin. Ideaal dus, net als de winkel!”

Markt 14 Reusel
Tel. 06 - 306 413 67
www.niceshop.nl

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

Industrial 
  Raw

10 T/M 12 FEBRUARI 2022

DAYS

MET EEN UITGEBREIDE COLLECTIE VAN

EEN WHISKEY PROEVERIJ IN DE WINKEL
BIJ AANKOOP VAN EEN COMPLETE BRIL ONTVANGT

U EEN GOODIEBAG CADEAU*

MAAK EEN AFSPRAAK VOOR EEN ADVIES VAN
EEN STYLISTE OP KLEUR EN STIJL 

* Geldig van 10 t/m 12 februari. Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en voorwaarden.

That’s NICE
MODIEUS
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Bereik 35.000 brievenbussen in de Kempen!

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 e@garagehuijbregts.nl 
Tel. 0497-641573 
Piet Huijbregts | directi e@garagehuijbregts.nl 

Wij doen 

alles voor 

uw auto.

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

HEIJRA TRANSPORT B.V. 
IS OP ZOEK NAAR EEN VRACHTWAGENCHAUFFEUR

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
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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.

Hét adres voor de verkoop, de reparatie en het onderhoud van nieuwe en 
gebruikte machines in de landbouw, grondverzet en recycling branche.

Ter uitbreiding van ons team zijn wij op zoek naar een

ADMINISTRATIEVE DUIZENDPOOT
Als administratieve duizendpoot weet je van aanpakken en trek je alle voorko-
mende administratieve zaken naar je toe. Van facturatie tot leasecontracten, 
van garantieclaims tot abbonnementen en verzekingen. Daarnaast ben je het 

aanspreekpunt voor administratieve vragen van klanten en leveranciers.
Kortom je hebt genoeg te doen en dat in een heel leuk team!

Ganzestaartsedijk 23
5525 KC Duizel

WWW.EVAX.NL

Ter uitbreiding van ons serviceteam zoeken wij een vakkundige

(SERVICE) MONTEUR
LANDBOUWMACHINES EN TRACTOREN

In deze functie ben je verantwoordelijk voor het zelfstandig uitvoeren van alle 
voorkomende reparaties, servicebeurten en het aflevering klaarmaken van 

landbouwmachines en tractoren in onze werkplaats (en op locatie).

Kijk voor meer informatie over deze functies op www.evax.nl
Acquisitie naar aanleiding van deze advertentie wordt niet op prijs gesteld.

WSZ • Dijk 16, 5521 AX Eersel • (0497) 51 78 35 • info@wsz.nl • wsz.nl

VACATURE: 
Medewerker
Vastgoedbeheer/opzichter 
(min. 32 uur per week)

Ben je nieuwsgierig geworden?
Kijk voor meer informatie op www.wsz.nl of 

scan de QR-code.

Krijg jij energie van alles wat te 
maken heeft met onderhoud, ver-
duurzaming en vastgoedbeheer? 
Ben je graag de spin in het web 
tussen bewoners, aannemers en 
collega’s én zorg jij er voor dat alles 
op rolletjes loopt? 

Dan is WSZ wellicht op zoek  
naar jou!

WSZ is een sociaal maatschappelijke onderneming en ontwikkelt zich 
verder naar een organisatie, die de verbinding tot stand brengt, die lef 
toont en die proactief is. WSZ heeft hart voor de klant en stelt de klant 
centraal. 

Wij vinden het belangrijk dat iedereen in ons werkgebied zich thuis 
voelt in een woning en buurt waar hij of zij woont. We hebben daarom 
ook veel aandacht voor leefbaarheid binnen het werkgebied. En dit 
alles doen wij samen met onze huurders en partners. We verhuren 
3.800 woningen in De Kempen. 
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Goulash balletjes
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 250 gram rundergehakt
o 250 gram gemengd gehakt
o zout
o 1 ei
o 4 el kruidenpaneermeel
o 1 grote ui
o 2 tenen knoflook 
o 70 gram tomatenpuree
o 2 tl chilipoeder
o 1 tl karwijzaad 
o 3 tl paprikapoeder
o 1 groene paprika
o ¼ vlees bouillonblokje 
o 1 eetlepel bloem

Meng het gehakt met het ei, het
paneermeel, 1 tl paprikapoeder, 1 tl
chilipoeder en zout naar smaak.
Vorm met vochtige handen balletjes
ter grote van een golfbal van het
gehakt. Bak de gehaktballen in boter
rondom bruin aan. Schep ze uit de
pan.

Snijd de ui in halve ringen en de
paprika in reepjes. Fruit in het bakvet
de ui met de uitgeperste knoflook en
het karwijzaad aan. Voeg de paprika

toe en bak 2 minuten mee. Schep de
tomatenpuree, de bloem en de
resterende 2 tl paprikapoeder, de tl
chilipoeder erdoor en bak nog een
minuut.
Verkruimel het bouillonblokje en
voeg 300 ml water toe. Breng aan de
kook en roer tot een gladde saus.

Leg de gehaktballen terug in de pan
stoof ze afgedekt in 30 minuten gaar.

Lekker met stamppot of als AVG-tje.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 50 min

250 gram gemengd gehakt

4 el kruidenpaneermeel

70 gram tomatenpuree

¼ vlees bouillonblokje 

Een foto op Pinterest met het onderschrift 
Goulashballetjes triggerde mij. Goulashsoep 
uit blik, dat aten we vroeger thuis wel eens. 
Uit blik, een zeldzaamheid bij ons thuis. 
Ons mam maakte eigenlijk alle soep zelf. Ik 
denk nu dan ook meteen waarom kwam die 
wel uit blik? Maar helaas kan ik het haar niet 
meer vragen. Dus google ik even verder op goulash en na wat testen en combineren heb ik nu 

heerlijke goulash balletjes in saus. Het is het 
lekkerst om de saus een nachtje te laten 

intrekken, dat komt de smaak echt ten 
goede!

Bon Appetit 

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

meer vragen. Dus google ik even verder op goulash en na wat testen en combineren heb ik nu 

met  Ivanka

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA

Goulash balletjes
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 250 gram rundergehakt
o 250 gram gemengd gehakt
o zout
o 1 ei
o 4 el kruidenpaneermeel
o 1 grote ui
o 2 tenen knoflook 
o 70 gram tomatenpuree
o 2 tl chilipoeder
o 1 tl karwijzaad 
o 3 tl paprikapoeder
o 1 groene paprika
o ¼ vlees bouillonblokje 
o 1 eetlepel bloem

Meng het gehakt met het ei, het
paneermeel, 1 tl paprikapoeder, 1 tl
chilipoeder en zout naar smaak.
Vorm met vochtige handen balletjes
ter grote van een golfbal van het
gehakt. Bak de gehaktballen in boter
rondom bruin aan. Schep ze uit de
pan.

Snijd de ui in halve ringen en de
paprika in reepjes. Fruit in het bakvet
de ui met de uitgeperste knoflook en
het karwijzaad aan. Voeg de paprika

toe en bak 2 minuten mee. Schep de
tomatenpuree, de bloem en de
resterende 2 tl paprikapoeder, de tl
chilipoeder erdoor en bak nog een
minuut.
Verkruimel het bouillonblokje en
voeg 300 ml water toe. Breng aan de
kook en roer tot een gladde saus.

Leg de gehaktballen terug in de pan
stoof ze afgedekt in 30 minuten gaar.

Lekker met stamppot of als AVG-tje.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 50 min

Goulash balletjes
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 250 gram rundergehakt
o 250 gram gemengd gehakt
o zout
o 1 ei
o 4 el kruidenpaneermeel
o 1 grote ui
o 2 tenen knoflook 
o 70 gram tomatenpuree
o 2 tl chilipoeder
o 1 tl karwijzaad 
o 3 tl paprikapoeder
o 1 groene paprika
o ¼ vlees bouillonblokje 
o 1 eetlepel bloem

Meng het gehakt met het ei, het
paneermeel, 1 tl paprikapoeder, 1 tl
chilipoeder en zout naar smaak.
Vorm met vochtige handen balletjes
ter grote van een golfbal van het
gehakt. Bak de gehaktballen in boter
rondom bruin aan. Schep ze uit de
pan.

Snijd de ui in halve ringen en de
paprika in reepjes. Fruit in het bakvet
de ui met de uitgeperste knoflook en
het karwijzaad aan. Voeg de paprika

toe en bak 2 minuten mee. Schep de
tomatenpuree, de bloem en de
resterende 2 tl paprikapoeder, de tl
chilipoeder erdoor en bak nog een
minuut.
Verkruimel het bouillonblokje en
voeg 300 ml water toe. Breng aan de
kook en roer tot een gladde saus.

Leg de gehaktballen terug in de pan
stoof ze afgedekt in 30 minuten gaar.

Lekker met stamppot of als AVG-tje.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 50 min

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

REGIO - Goed 
nieuws voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel. 
Tijdens de glasve-
zelcampagne zijn 

er voldoende aanmeldingen binnengeko-
men voor Casteren, Hapert, Hoogeloon en 
Netersel om in deze vier kernen glasve-
zel aan te leggen! Naar verwachting start 
de aanleg eind maart 2022. Eerder heeft 
DELTA Fiber Netwerk al aangekondigd 
glasvezel te gaan aanleggen in de kern 
Bladel.

Albert Gunsing, projectleiders bij DELTA 
Fiber Netwerk: “Wij zijn blij dat we nu alle 
kernen in de gemeente Bladel kunnen feli-
citeren met glasvezel. Snel internet is nood-
zakelijk voor de leefbaarheid en de economi-
sche ontwikkeling. Juist in deze tijd merken 
we hoe belangrijk het is om over stabiel en 
snel internet te beschikken om te kunnen 
thuiswerken, onderwijs te volgen of sociale 
contacten te onderhouden.” 

Start van aanleg glasvezel 
In het eerste kwartaal van 2022 start de 
aannemer met de bouwwerkzaamheden 
in Bladel. Het doel is om zoveel mogelijk 
woningen te voorzien van een aansluiting op 

het glasvezelnetwerk. Hoe meer woningen 
nu al worden aangesloten, hoe beperkter de 
overlast. De straat hoeft dan maar één keer 
‘open’. Dit begint met een schouwer van de 
aannemer die langs de woningen gaat om te 
kijken waar de aansluiting in de woning mag 
worden geplaatst. Vaak is dit in de meterkast, 
maar het kan ook op een andere locatie in de 
woning. Iedereen ontvangt hier binnenkort 
een bericht over. 

Nog geen abonnement? 
Aanmelden is nog mogelijk! 
Tot 1 maart 2022 krijgen inwoners van Caste-
ren, Hapert, Hoogeloon en Netersel mogelijk-
heid om zich alsnog aan te melden voor glas-
vezel zonder aansluitkosten. Aanmelden kan 
via lokale verkopers, gavoorglasvezel.nl of 
de websites van telecomaanbieders Caiway, 
DELTA, Online.nl of Helden van Nu. Door het 
invullen van hun postcode vinden inwoners 
van deze kernen alle informatie over de tele-
comaanbieders op hun adres en de diverse 
pakketten voor tv, internet en/of bellen. 

Website met meer informatie over 
glasvezel in gemeente Bladel 
Kijk voor meer informatie en het laatste 
aanlegnieuws op

gavoorglasvezel.nl

Goed nieuws voor Casteren, Hapert, 
Hoogeloon en Netersel: er komt glasvezel

St� nko� n Engels
  Dat kan op een tegeltje

forget your 

snownecklaces not when 

you go up wintersport

JONG & OUD
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Ik heb zoiets gelezen ja…
Iedereen communiceert. Wat we allemaal 
gemeen hebben, is dat bij al die communi-
catie het de bedoeling is dat we elkaar be-
grijpen, informeren, overtuigen of aanspo-
ren tot (re)actie of zelfs vermaken. Dat lukt 
niet altijd evengoed maar dan is er altijd 
de mogelijkheid om met elkaar te praten 
zodat eventueel onbegrip hersteld wordt.

Ook organisaties en bedrijven communi-
ceren met hun klanten. Pogingen hiertoe 
treft u elke dag aan in reclamefolders en 
op radio en tv. Als die communicatie lukt, 
is dat goed voor het bedrijf; bedrijf blij en u 
misschien ook.

Ook de gemeente is een organisatie. Zij  
is zelfs volgens de wet verplicht op een 
goede manier met haar inwoners te  
communiceren over wetten, vergunningen, 
plannen, nieuw beleid en allerlei andere 

acties. Maar doen gemeentes dat ook? Is de gemeentelijke communicatie begrijpelijk,  
gericht op alle lezers? 

Over onze gemeente is er over het algemeen weinig te klagen als het gaat om de commu-
nicatie. Als u naar het gemeentelijke gedeelte in dit blad gaat, dan ziet u dat het redelijk 
goed te volgen is. De website evenwel, is voor verbetering vatbaar. Het taalgebruik is niet 
overal helder en consequent en de site mag gebruikersvriendelijker. Het kost mij in ieder 
geval nogal wat moeite om te vinden wat ik zoek, als ik het al vind.

Maar ook het taalgebruik in persoonlijke correspondentie met burgers zou tegen het licht 
gehouden moeten worden. Te weinig wordt rekening gehouden met het perspectief van 
de lezer en dat is bij veel gemeentes het geval. We hebben de gevolgen kunnen zien bij 
de belastingdienst die ervan uitging dat mensen begrepen wat er in de brieven die deze 
stuurde stond, terwijl dat niet zo bleek te zijn. Zelf ontving ik pareltjes van brieven van de 
gemeente maar er zaten er ook bij die ik drie keer moest lezen om te begrijpen wat er 
stond. Dat is voor verbetering vatbaar.

Het gemiddelde taalniveau van de Nederlander is gemiddeld vmbo-2 (het zogenaamde 
B1-niveau: u kunt dit googlen). Dat lijkt laag, maar in Europa zit Nederland in de top. Dat 
is een leesniveau dat voor iedereen, ook hoogopgeleiden, prettig is. Als je op dit niveau 
schrijft, dan zit je altijd goed.

Elke gemeente heeft een afdeling communicatie. Deze afdeling zou elke uitgaande tekst 
moeten controleren. Dat is echter onuitvoerbaar. Weinig communicatiemedewerkers  
hebben namelijk een taalkundige achtergrond. Maar dat wil niet zeggen dat verantwoor-
delijke ambtenaren niet alleen in helder schriftelijk communiceren zouden kunnen worden 
bijgeschoold, maar ook in het ontwikkelen van een denkwijze gericht op de ontvanger van 
de boodschap. Immers, degene die de communicatie start, moet zorgen dat de boodschap 
aankomt, niet andersom.

Wanneer communicatie met burgers begrijpelijk en transparant is, zorgt dat voor veel  
wederzijds begrip. Bladel transparant - de naam zegt het al – zal de nadruk blijven leggen 
op heldere communicatie met de burger totdat niemand meer kan zeggen “Ik heb zoiets 
gelezen ja” maar niet weet of “had kunnen weten” wat er precies stond.

Presley Bergen
Lid Bladel Transparant

presleybergen@upcmail.nl
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AKTIE! * * INKTPATRONEN * * AKTIE!

4 100% garantie
4 Milieuvriendelijk
4 Goede printkwaliteit
4 Goedkoper dan origineel

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

In de gehele maand februari 

10% korting!
op alle Wecare inktpatronen! 

Tevens ontvangt u zolang de 
voorraad strekt een

GRATIS 
20 vel-pakketje 

hoogglans papier
WeCare inktpatronen 
een heel goed alternatief voor origineel.

INFORMATIEF

VACATURE
Je houdt van een leuke dynamische omgeving om in te werken. De klant staat voor 
jou centraal en aan hen lever je diensten en reparaties. Verhagen Elektroservice is 
een bedrijf waar de klant Koning is. Ons bedrijf staat al meer dan 30 jaar bekend als  
klantvriendelijk en servicegericht bedrijf op het gebied van witgoed.

Wij zijn per direct op zoek naar nieuwe collega’s voor

Witgoed servicemonteur 
voor het repareren van wasmachines,

drogers, vaatwassers, vriezers etc.

Heb je interesse in deze vacature? 
 Neem contact op met Ron Verhagen via 0497-642475 
of e-mail naar winkel@verhagenelektroservice.nl.

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

www.verhagenelektroservice.nl

Wil jij graag fitter worden? Dat kan op on-
telbaar 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 bac-
teriën en virussen, zoals corona. En als je 
toch ziek wordt, heb je vaak minder klachten.  
Bovendien verklein je met een gezonde leef-
stijl 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

Doe mee met 
‘Fit op jouw manier’
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Inspiratie in de showroom
“We hadden eigenlijk helemaal geen plannen om een 
nieuwe eettafel te kopen”, begint Frank zijn uitleg 
als hij naar de nieuwe eethoek kijkt. “Ik ging naar De 
Houtwinkel voor een pot verf en een rolgordijn, zoals ik 
wel vaker doe. Ja, ik weet dat ik vanuit de Luyksgestel 
minstens twee andere bouwmarkten voorbij rijd, maar 
ik zal straks uitleggen waarom ik dat doe. Ik liep dus 
in de winkel en als ik bij De Houtwinkel ben, móet ik 
altijd even naar boven, even naar de showroom. Gewoon 
omdat die prachtig is en ik er altijd door geïnspireerd 
raak. Het gebeurde vrijwel meteen: in de showroom zag 
ik deze tafel staan. Ovaal, van hout, met ‘spinpoten’ en 

bijpassende stoelen. Maar ja, Carla was er niet bij en dus 
kon ik de tafel niet zomaar kopen, we moeten het er samen 
over eens zijn. Ik maakte een foto, reed naar huis met mijn 
klusspullen, liet Carla de foto zien en toen was het meteen 
beslist.”

Met z’n allen rond de tafel
“We hadden een prima eettafel, dachten we”, gaat Carla 
verder. “Een grote, langwerpige tafel met veel plek voor 
vrienden en familie. Onze zonen van 19 en 20 zitten er 
vaak aan met hun vrienden. Ze hebben eigenlijk een ‘chill-
plek’ in de kelder maar ze vinden het steeds leuker om bij 
ons te zitten, beetje buurten, soms een spelletje; er wordt 
wat afgelachen aan tafel. Die leek dus prima totdat we deze 
tafel er neerzetten. Er ontstond véél meer ruimte omdat er 
geen scherpe hoeken zijn. Die ellips vorm nodigt uit om 
er een extra stoeltje bij te zetten. We hebben onze oude 
tafel overigens niet weggedaan, we hebben hem ingekort 
en een extra wandplank van gemaakt. Ook hebben we de 
poten kunnen gebruiken voor een nieuwe salontafel voor 
ons appartement in Winterberg.”

Met een beetje hulp ben ik een goede klusser
Dat appartement in Winterberg kochten we vorig jaar en 
dat zijn we aan het opknappen en inrichten in onze eigen 
smaak”, aldus Carla. “We proberen dat zo duurzaam 
mogelijk te doen, door middel van oude spullen op te 
knappen en ze een tweede leven te geven maar ook 
door gewoon goede materialen te gebruiken die nog heel 
lang mee kunnen.” “Dit is ook waarom ik zo graag naar 
de Houtwinkel ga”, vult Frank aan. “Zij hebben oog voor 
wat je wilt en denken met je mee. Ik zeg niet dat ik een 
goede klusser ben maar met de juiste uitleg en materialen 
kom ik een heel eind. Zo hebben wij een inbouwkast in 
ons huis in Luyksgestel die nog in de tijd gemaakt is dat 
De Houtwinkel De Fixet heette. Deze kast hebben ze 
als bouwpakket geleverd. Nog wat tips gekregen en nu 
genieten we al járen van die kast. Vakwerk, al zeg ik het 
zelf.”

Ons wensenlijstje is nog niet leeg
Al met al zijn Carla en Frank al vaak bij De Houtwinkel 
geweest en het volgende bezoekje staat al gepland. 
Carla: “We willen een grote werkkast in het appartement 
voorzien van een schuifdeur, zo’n robuuste houten paneel 
met smeedijzeren beslag. Prachtig vinden we dat. We 
weten dat De Houtwinkel die verkoopt, we hoeven alleen 
de maten door te geven. Zo zie je maar, er is voor ons 
altijd een reden om een keer binnen te lopen. Is het niet 
voor een nieuwe eethoek, dan wel voor een paar gezellige 
woonaccessoires die de boel in huis opvrolijken.”
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Wij zijn De Houtwinkel; Bedenkers, makers voor 
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realiseren van hun persoonlijke woonwensen zodat 
zij in en rondom (T)huis kunnen genieten.

Carla en Frank zijn gevallen voor 
de organische vorm van de tafel. 
Vloeiende lijnen, geen hoeken, 
geen obstakels en het feit dat 
de tafelpoten nooit in de weg 
zitten, is een groot pluspunt. De 
kleuren zijn natuurlijk, warm en 
sfeervol. Het draagt bij aan de 
warmte in huis, de gezelligheid 
van het gezin en de verbinding 

met het buitenleven. 

Gevallen voor...

Carla en Frank Lavrijsen wonen al 21 jaar met veel plezier in hun woning in 
Luyksgestel. Ze houden van gezelligheid, in de vorm van lekker veel bezoek aan 
de eettafel maar ook door accessoires die de leefruimte sfeervol aankleden. 
Onlangs kochten ze bij De Houtwinkel een nieuwe eettafel met stoelen en ze 
raken er maar niet over uitgepraat hoe blij ze met die aankoop zijn.
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‘‘Ik ging eigenlijk 
alleen maar even 
naar De Houtwinkel 
voor een pot verf en 
een rolgordijn.’’

Wonen

Inspiratie in de showroom
“We hadden eigenlijk helemaal geen plannen om een 
nieuwe eettafel te kopen”, begint Frank zijn uitleg 
als hij naar de nieuwe eethoek kijkt. “Ik ging naar De 
Houtwinkel voor een pot verf en een rolgordijn, zoals ik 
wel vaker doe. Ja, ik weet dat ik vanuit de Luyksgestel 
minstens twee andere bouwmarkten voorbij rijd, maar 
ik zal straks uitleggen waarom ik dat doe. Ik liep dus 
in de winkel en als ik bij De Houtwinkel ben, móet ik 
altijd even naar boven, even naar de showroom. Gewoon 
omdat die prachtig is en ik er altijd door geïnspireerd 
raak. Het gebeurde vrijwel meteen: in de showroom zag 
ik deze tafel staan. Ovaal, van hout, met ‘spinpoten’ en 

bijpassende stoelen. Maar ja, Carla was er niet bij en dus 
kon ik de tafel niet zomaar kopen, we moeten het er samen 
over eens zijn. Ik maakte een foto, reed naar huis met mijn 
klusspullen, liet Carla de foto zien en toen was het meteen 
beslist.”

Met z’n allen rond de tafel
“We hadden een prima eettafel, dachten we”, gaat Carla 
verder. “Een grote, langwerpige tafel met veel plek voor 
vrienden en familie. Onze zonen van 19 en 20 zitten er 
vaak aan met hun vrienden. Ze hebben eigenlijk een ‘chill-
plek’ in de kelder maar ze vinden het steeds leuker om bij 
ons te zitten, beetje buurten, soms een spelletje; er wordt 
wat afgelachen aan tafel. Die leek dus prima totdat we deze 
tafel er neerzetten. Er ontstond véél meer ruimte omdat er 
geen scherpe hoeken zijn. Die ellips vorm nodigt uit om 
er een extra stoeltje bij te zetten. We hebben onze oude 
tafel overigens niet weggedaan, we hebben hem ingekort 
en een extra wandplank van gemaakt. Ook hebben we de 
poten kunnen gebruiken voor een nieuwe salontafel voor 
ons appartement in Winterberg.”

Met een beetje hulp ben ik een goede klusser
Dat appartement in Winterberg kochten we vorig jaar en 
dat zijn we aan het opknappen en inrichten in onze eigen 
smaak”, aldus Carla. “We proberen dat zo duurzaam 
mogelijk te doen, door middel van oude spullen op te 
knappen en ze een tweede leven te geven maar ook 
door gewoon goede materialen te gebruiken die nog heel 
lang mee kunnen.” “Dit is ook waarom ik zo graag naar 
de Houtwinkel ga”, vult Frank aan. “Zij hebben oog voor 
wat je wilt en denken met je mee. Ik zeg niet dat ik een 
goede klusser ben maar met de juiste uitleg en materialen 
kom ik een heel eind. Zo hebben wij een inbouwkast in 
ons huis in Luyksgestel die nog in de tijd gemaakt is dat 
De Houtwinkel De Fixet heette. Deze kast hebben ze 
als bouwpakket geleverd. Nog wat tips gekregen en nu 
genieten we al járen van die kast. Vakwerk, al zeg ik het 
zelf.”

Ons wensenlijstje is nog niet leeg
Al met al zijn Carla en Frank al vaak bij De Houtwinkel 
geweest en het volgende bezoekje staat al gepland. 
Carla: “We willen een grote werkkast in het appartement 
voorzien van een schuifdeur, zo’n robuuste houten paneel 
met smeedijzeren beslag. Prachtig vinden we dat. We 
weten dat De Houtwinkel die verkoopt, we hoeven alleen 
de maten door te geven. Zo zie je maar, er is voor ons 
altijd een reden om een keer binnen te lopen. Is het niet 
voor een nieuwe eethoek, dan wel voor een paar gezellige 
woonaccessoires die de boel in huis opvrolijken.”
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Houtwinkel voor een pot verf en een rolgordijn, zoals ik 
wel vaker doe. Ja, ik weet dat ik vanuit de Luyksgestel 
minstens twee andere bouwmarkten voorbij rijd, maar 
ik zal straks uitleggen waarom ik dat doe. Ik liep dus 
in de winkel en als ik bij De Houtwinkel ben, móet ik 
altijd even naar boven, even naar de showroom. Gewoon 
omdat die prachtig is en ik er altijd door geïnspireerd 
raak. Het gebeurde vrijwel meteen: in de showroom zag 
ik deze tafel staan. Ovaal, van hout, met ‘spinpoten’ en 

bijpassende stoelen. Maar ja, Carla was er niet bij en dus 
kon ik de tafel niet zomaar kopen, we moeten het er samen 
over eens zijn. Ik maakte een foto, reed naar huis met mijn 
klusspullen, liet Carla de foto zien en toen was het meteen 
beslist.”

Met z’n allen rond de tafel
“We hadden een prima eettafel, dachten we”, gaat Carla 
verder. “Een grote, langwerpige tafel met veel plek voor 
vrienden en familie. Onze zonen van 19 en 20 zitten er 
vaak aan met hun vrienden. Ze hebben eigenlijk een ‘chill-
plek’ in de kelder maar ze vinden het steeds leuker om bij 
ons te zitten, beetje buurten, soms een spelletje; er wordt 
wat afgelachen aan tafel. Die leek dus prima totdat we deze 
tafel er neerzetten. Er ontstond véél meer ruimte omdat er 
geen scherpe hoeken zijn. Die ellips vorm nodigt uit om 
er een extra stoeltje bij te zetten. We hebben onze oude 
tafel overigens niet weggedaan, we hebben hem ingekort 
en een extra wandplank van gemaakt. Ook hebben we de 
poten kunnen gebruiken voor een nieuwe salontafel voor 
ons appartement in Winterberg.”

Met een beetje hulp ben ik een goede klusser
Dat appartement in Winterberg kochten we vorig jaar en 
dat zijn we aan het opknappen en inrichten in onze eigen 
smaak”, aldus Carla. “We proberen dat zo duurzaam 
mogelijk te doen, door middel van oude spullen op te 
knappen en ze een tweede leven te geven maar ook 
door gewoon goede materialen te gebruiken die nog heel 
lang mee kunnen.” “Dit is ook waarom ik zo graag naar 
de Houtwinkel ga”, vult Frank aan. “Zij hebben oog voor 
wat je wilt en denken met je mee. Ik zeg niet dat ik een 
goede klusser ben maar met de juiste uitleg en materialen 
kom ik een heel eind. Zo hebben wij een inbouwkast in 
ons huis in Luyksgestel die nog in de tijd gemaakt is dat 
De Houtwinkel De Fixet heette. Deze kast hebben ze 
als bouwpakket geleverd. Nog wat tips gekregen en nu 
genieten we al járen van die kast. Vakwerk, al zeg ik het 
zelf.”

Ons wensenlijstje is nog niet leeg
Al met al zijn Carla en Frank al vaak bij De Houtwinkel 
geweest en het volgende bezoekje staat al gepland. 
Carla: “We willen een grote werkkast in het appartement 
voorzien van een schuifdeur, zo’n robuuste houten paneel 
met smeedijzeren beslag. Prachtig vinden we dat. We 
weten dat De Houtwinkel die verkoopt, we hoeven alleen 
de maten door te geven. Zo zie je maar, er is voor ons 
altijd een reden om een keer binnen te lopen. Is het niet 
voor een nieuwe eethoek, dan wel voor een paar gezellige 
woonaccessoires die de boel in huis opvrolijken.”
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

De gemeente Bladel heeft in samenwerking met 
architectenbureau SeARCH en de Bladelse sportclubs en 
-verenigingen gewerkt aan een conceptontwerp voor de 
Egyptische Poort. Dit concept is nog niet vastgesteld 
door het gemeentebestuur en is dus een voorlopige 
versie. De gemeente Bladel gaat graag met u in gesprek 
over deze versie. Uw reacties worden gebruikt om tot 
een definitief voorstel te komen, wat na de verkiezingen 
aan de nieuwe gemeenteraad ter besluitvorming wordt 
voorgelegd. 

De presentatie van dit conceptontwerp vindt plaats op 
maandag 14 februari via een digitale uitzending via 
YouTube. U kunt uw vragen en opmerkingen live 
insturen tijdens de uitzending, die dan worden 
beantwoord. De verschillende samenwerkingspartijen 
schuiven ook aan tafel om de plannen te bespreken.

De link naar de uitzending vindt u op de Facebook- en 
YouTubepagina van de gemeente Bladel. Voor het 
volgen van de uitzending heeft u een internetverbinding 
en computer, laptop, tablet of mobiele telefoon nodig. 

U kunt de uitzending ook op een later moment 
terugkijken via onderstaande link.

Overzicht uitzending
Datum: maandag 14 februari 2022
Tijd: vanaf 19.30 uur (wij raden u aan om 19.15 uur 
de stream al aan te zetten)
Locatie: digitale interactieve uitzending via de 
YouTubepagina van de gemeente Bladel: 
https://www.youtube.com/user/gemeenteBladel 

Reactie mogelijk op ontwerp gebied
Na de uitzending kunt u tot en met 28 februari uw 
reactie geven op het ontwerp. Dit kan via 
www.bladel.nl/egyptischepoort of op papier bij de 
receptie van het gemeentehuis waar u een schriftelijke 
reactie kunt achterlaten. 

Vervolg
Na 14 februari worden alle reacties verwerkt en kunt u 
op de website www.bladel.nl/egyptischepoort lezen wat 
hiermee is gedaan. Vragen, opmerkingen of tips kunt u 
mailen naar egyptischepoort@bladel.nl.

Omgevingsdialoog ontwerp gebied Egyptische 
Poort op maandag 14 februari 

Gemeente Bladel en 
Belastingdienst tekenen 
convenant Horizontaal 
Toezicht
De gemeente Bladel heeft op 24 januari 2022 het 
convenant Doorontwikkeld Horizontaal Toezicht met 
de Belastingdienst ondertekend. De essentie van 
horizontaal toezicht is dat er vooraf overleg 
plaatsvindt met de Belastingdienst over zaken die 
niet in detail zijn geregeld in de wet of regelgeving. 
Dit convenant gaat uit van een transparante relatie 
tussen de gemeente en Belastingdienst. We dragen 
zorg dat onze processen zodanig ingericht worden 
dat we steeds belastingaangiften doen die voldoen 
aan wet- en regelgeving. We zorgen er dus met 
elkaar voor dat de belastingaangiften meteen goed 
zijn. De gemeente heeft de zekerheid dat zij bij 
naleving van het convenant niet zal worden 
geconfronteerd met naheffingen of navorderingen. 
Voor de Belastingdienst geldt dat de controle op dit 
punt zeer beperkt kan blijven en de regeling niet 
meer achteraf in detail behoeft te worden 
onderzocht. De ondertekening van het convenant 
markeert deze op een vertrouwen gebaseerde 
samenwerking. Het college is trots een dergelijk 
vertrouwen te mogen genieten.

Het huidige Gemeentelijk Verkeers- en Vervoersplan 
(GVVP) richt zich op de periode 2015-2020. Er is dus 
behoefte aan een update van het verkeersbeleid. 
Hiervoor heeft de gemeente Bladel de Verkeersvisie 

2035 opgesteld.Het grootste verschil tussen een GVVP 
en een Verkeersvisie is dat de gemeente verder de 
toekomst inkijkt. Zo is ze beter voorbereid op trends en 
ontwikkelingen. Ze heeft ambities voor de korte en 

Verkeersvisie 2035
lange termijn. En omdat mobiliteit niet stopt bij de 
gemeentegrens, werkt de gemeente Bladel samen 
met buurgemeenten en de regio. De Verkeersvisie 
2035 is tot stand gekomen door goed te luisteren in 
de maatschappij. Wat speelt en leeft er allemaal? Het 
oude plan is goed geëvalueerd en er is nagedacht 
over wat er de komende jaren nog ligt aan taken.

U kunt het plan bekijken op 
www.bladel.nl/verkeersvisie-2035. Enkele inwoners 
hebben in een eerder stadium al meegewerkt aan de 
voorbereiding van dit plan. Anderen lezen het plan 
misschien voor de eerste keer. Iedereen die interesse 
heeft in verkeer en vervoer wordt uitgenodigd om 
het plan te lezen. Mist u belangrijke zaken of heeft u 
een vraag? Neem dan contact op met de gemeente 
via info@bladel.nl. Zet in het onderwerp 
‘Verkeersvisie 2035’. U kunt reageren tot en met 
11 maart 2022. Daarna wordt de balans opgemaakt. 
Het college van Burgemeester en Wethouders bereidt 
vervolgens alle stukken voor, zodat de gemeenteraad 
op 7 juli 2022 de Verkeersvisie 2035 kan behandelen.
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

De gemeenteraad vergadert op donderdag 10 februari 
2022. Deze vergadering is openbaar, begint om 19.30 
uur en vindt plaats in de raadzaal van het gemeentehuis 
te Bladel. In verband met COVID-19 wordt publiek en 
pers verzocht de vergaderingen te volgen via 
bladel.nl/gemeenteraad. 

De volgende raadsvoorstellen worden besproken:
•  Beschikbaar stellen krediet Project Gemeenschapshuis 

aan de Markt (kern Bladel);
•  Verankering doorontwikkeling Gemeenteraad Bladel 

2018-2022.

Kijk voor de volledige conceptagenda en 
vergaderstukken van de raadsvergadering op 
bladel.nl/gemeenteraad.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kunt u tijdens de vergadering inspreken op 
geagendeerde voorstellen. U kunt dan in maximaal vijf 
minuten de raadsleden informeren. Een verzoek om 
spreekrecht meldt u vóór de vergadering bij de griffier 
via griffie@bladel.nl of tel.nr. 0497-361636.

Raadsvergadering op 10 februari 2022

Testlocaties

In de regio Zuidoost-Brabant kunt u bij de 

GGD op drie locaties terecht voor een PCR-

test als u coronaklachten hebt of in contact 

bent geweest met iemand die corona heeft. 

U hebt hiervoor een afspraak nodig. Deze 

maakt u telefonisch via 0800 – 1202 of via 

de website www.coronatest.nl

Adressen testlocaties

Helmond Varenschut 11

 5705 DK Helmond

Eindhoven  Antoon Coolenlaan Parking

 5644 RX Eindhoven 

Eersel Mortelveld, Kuilenhurk in Eersel

In de regio Zuidoost-Brabant vaccineert en test de GGD op verschillende 

locaties. Hieronder een overzicht van de vaccinatie- en testlocaties. 

HELMOND
Adres vaccinatielocatie

Haverdijk 11 - 5704 RC Helmond

Leeftijdsgroep Welke vaccinatie? Afspraak nodig?

5 t/m 11-jarigen 

medisch hoog risico

1e en 2e vaccinatie Alleen op afspraak

5 t/m 11-jarigen 

zonder medisch 

hoog risico

1e en 2e vaccinatie Alleen op afspraak

12 t/m 17-jarigen 1e, 2e en 3e vaccinatie Afspraak maken is niet nodig

18 jaar en ouder 1e, 2e en 3e vaccinatie

Boostervaccinatie

Afspraak maken is niet nodig

Voor welke vaccinatie kan ik terecht in Helmond?

EINDHOVEN
Adres vaccinatielocatie

Lardinoisstraat 8 - 5611 ZZ Eindhoven

Leeftijdsgroep Welke vaccinatie? Afspraak nodig?

5 t/m 11-jarigen 

zonder medisch 

hoog risico

1e en 2e vaccinatie Alleen op afspraak

12 t/m 17-jarigen 1e, 2e en 3e vaccinatie Afspraak maken is niet nodig

18 jaar en ouder 1e, 2e en 3e vaccinatie

Boostervaccinatie

Afspraak maken is niet nodig

Voor welke vaccinatie kan ik terecht in Eindhoven?

Afspraak maken voor kinderen

Voor kinderen in de leeftijd van 5 t/m 11 jaar maak je een afspraak via het 

telefoonnummer dat in de uitnodigingbriefs staat. De GGD kan geen 

afspraak voor je inplannen. 

Overzicht vaccineren en testen

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 18 januari 2022 de volgende besluiten 
genomen:

1.  Convenant Kempen Interventie Team 
2021-2026

Vastgesteld.

2.  Aanwijzingsbesluit toezichthouders inzake 
bestuurlijk toezicht prostitutiebranche 
Brabant-Zuidoost

Er worden toezichthouders van de 20 regiogemeenten 
van Brabant-Zuidoost aangewezen voor het bestuurlijk 
toezicht op de prostitutiebranche conform 
aanwijzingsbesluit. Toezichthouders van de gemeente 
Veldhoven nemen deel in het Prostitutie Controle Team 
(PCT) namens de gemeente Bladel.

3. Vlaggenbeleid gemeentehuis
Er wordt gevlagd volgens de landelijke vlaginstructie 
voor uitgebreid vlaggen. Er worden geen vlaggen 
gehangen voor maatschappelijke organisaties, goede 
doelen en speciale beroepsgroepen. De regenboogvlag 
wordt gehangen op ‘Coming-out Day’. De 
jubileumvlag wordt gehangen voor het gemeentehuis 

gedurende het jubileumjaar 2022. Er wordt ook 
gevlagd op Veteranendag. Er wordt gevlagd bij 
monumenten op Bevrijdingsdag. 

4. Aanpak digitale toegankelijkheid
Kennisgenomen van de toegankelijkheidsstatus B voor 
de website www.bladel.nl. Er wordt gestreefd naar 
toegankeliikheidsstatus A. 

5.  Overeenkomst beheer en onderhoud 
openbare ruimte door KempenPlus in 2022

Ingestemd met ‘maatwerk’ voor het beheer en 
onderhoud van de openbare ruimte door KempenPlus 
in 2022. Onder ‘maatwerk’ wordt verstaan verlenging 
van de huidige overeenkomst met een jaar, tot 
31 december 2022. Bij de verlenging van het contract 
zonder aanbesteding wordt verwezen naar de 
verordening waardoor dit is toegestaan.

6.  Uitgangspunten woningbouwlocatie 
Egyptische Poort

Ingestemd met de uitgangspunten voor de 
woningbouwlocatie Egyptische Poort, waarbij het 
ontwerp van Search als basis wordt gebruikt voor het 
vervolg.

7.  Beslissing op bezwaar subsidie duurzame 
energie

Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit van 
17 september 2020 wordt in stand gelaten.

8.  Beslissing op bezwaar subsidie duurzame 
energie

Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit van 
4 juni 2020 wordt in stand gelaten.

9.  Beslissing op bezwaar subsidie duurzame 
energie

Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit van 
7 april 2020 wordt in stand gelaten.

10.  Beslissing op bezwaar subsidie duurzame 
energie

Ongegrond verklaard. Het bestreden besluit van 
11 september 2020 wordt in stand gelaten.

Uitvoeringsprogramma 
Energie en Klimaat
In november 2020 heeft de gemeenteraad van 
Bladel een Kadernota Energie & Klimaat vastgesteld.
Daar staat in wat de gemeentelijke ambitie is om 
verdere klimaatverandering tegen te gaan. Het 
college van B&W heeft nu een 
Uitvoeringsprogramma opgesteld. Hierin staat wat 
de gemeente de komende jaren gaat doen om deze 
doelen te behalen. In juni bepaalt de gemeenteraad 
of hiervoor ook de gevraagde budgetten beschikbaar 
worden gesteld. In het Uitvoeringsprogramma zijn 
verschillende projecten en actiepunten opgenomen, 
onder andere voor de uitrol van een 
laadpalennetwerk, diverse onderzoeken en de 
verduurzaming van bedrijventerreinen. Meer lezen 
over deze doelstelling en het uitvoeringsprogramma 
kan via www.bladel.nl/
wat-doet-de-gemeente-tegen-klimaatverandering.
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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

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!   
WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, 
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het 
elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan 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.

Vastgestelde 
milieueffectrapportage

Bladel
•       Klein Terkooijen 2, uitbreiding van de 

varkenshouderij met een nieuwe stal.

Milieumelding
Bladel
•       Klein Terkooijen 4, mobiel breken van bouw- en 

sloopafval van 2 kippenstallen.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Hapert
•       Abdijstraat 2, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het wijzigen van een kinderdagverblijf naar 
een woning;

•       Pluto 21, verbouwen en uitbreiden van een 
woning.

Bladel
•       Bossingel ongenummerd, verlengen van de eerder 

verleende vergunning voor het afwijken van het 
bestemmingsplan voor het in gebruik nemen van 
een loods voor opslag voor de periode van 1 jaar 
(BLA-2020-1023).

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•       Dr. A. Zijlmansstraat 38, verbouwen en uitbreiden 

van een woning. Datum besluit: 20-01-2022;
•       Franse Hoef 15, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het verbouwen van een 
bedrijfsgebouw en het opstarten van een 
nevenactiviteit. Datum besluit: 24-01-2022;

•       Markt 23A, gewijzigd uitvoeren van de eerder 
verleende omgevingsvergunning BLA-2020-1206 
(realiseren van een extra appartement op de 
begane grond). Datum besluit: 20-01-2022;

•       Markt 6, 6A, 7 en 8, bouwen en verbouwen van 
een multifunctioneel gemeenschapshuis. Datum 
besluit: 20-01-2022;

•       Mastbos 38 en 40, bouwen van een 
bedrijfsruimte, kantoorruimte en bedrijfswoning. 
Datum besluit: 25-01-2022.

Verleende omgevingsvergunning
•       P.G. Ballingslaan 5, verbouwen en uitbreiden van 

een woning en het plaatsen van een dakkapel aan 
de voor- en achterzijde van de woning. Datum 
besluit: 19-01-2022.

Verleende vergunning apv/
bijzondere wetten

Bladel
•       Beatrixlaan, Sniederslaan en Marktstaete, plaatsen 

van een mobiele hoogwerker op 14 en 15 
februari 2022. Datum besluit: 25-01-2022.

  

Ontwerp Bestemmingsplan 
“De Uitgang 12 te Bladel”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan “De 
Uitgang 12 te Bladel” ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het 
wijzigen van de bestemming “Agrarisch - Agrarisch 
Bedrijf 2” naar “Recreatie”. De agrarische bedrijvigheid 
(viskwekerij) wordt beëindigd. De huidige 
nevenactiviteit wordt doorgezet als hoofdactiviteit en 
uitgebreid. De camping wordt uitgebreid van 25 naar 
35 standplaatsen en er worden vijf 
vakantieappartementen toegevoegd. Daarnaast zal in 
een gedeelte van de aanwezige bebouwing statische 
opslag/stalling plaatsvinden ten behoeve van de 
recreatieve activiteiten. Het is gelegen op De Uitgang 
12 te Bladel. Het plan bestaat uit een toelichting, 
planregels en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 21 januari 2022 tot en met 3 maart 
2022 ter inzage bij het KCC. U kunt de stukken ook 
inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen 
of www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het ontwerp 
bestemmingsplan kenbaar maken. Uw schriftelijke 
reactie moet u sturen naar de gemeenteraad van 
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze 
moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel 
van het ontwerpplan deze betrekking heeft.
Voor het kenbaar maken van een mondelinge 
zienswijze of voor meer informatie kunt u contact 
opnemen met het KCC of met mevrouw E. Pas van de 
afdeling Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-
361636). Van de mondelinge zienswijze wordt een 
verslag gemaakt.



21 4 februari 2022

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.

Brandweerpost 
Eersel kan wel 
een helpende 
hand gebruiken. 
Kom jij brand-
weerpost Eersel 
versterken? Dit 

is je kans! Waar anderen achteruit stap-
pen, stappen zij naar voren.

Vertrouwen op vrijwilligers
De brandweervrijwilligers van Eersel zijn 
mannen en vrouwen die wonen of (thuis)
werken in het dorp Eersel of Duizel of direc-
te omgeving. Het korps kent een gevarieerde 
samenstelling maar alle postleden delen een 
tweetal eigenschappen: betrokkenheid bij 
hun woon-/werkomgeving en het leveren van 
een positieve bijdrage aan de maatschappij. 

De perfecte vrijwilliger
Mannen en vrouwen vanaf 18 jaar zijn van 
harte uitgenodigd om te komen kennisma-
ken met het brandweerwerk en het team. Bij 
voorkeur woon of werk je (thuis) binnen een 
straal van circa 2 kilometer van de kazerne. 
In verband met de vakbekwaamheid ben je 
twee avonden per week beschikbaar voor oe-
fenen en opleiding. Je gaat mee op uitruk als 
je kunt en lukt dat eens niet, dan is dat ook 
geen probleem.

Investeren in jezelf, investeren in Eersel
Als brandweervrijwilliger kun je vrijwel altijd 
iets doen, en dat vanaf dag één. Het beschik-

ken over een goede basisconditie en het 
ondergaan van een gezond- en fitheidstest 
(PPMO) zijn voorwaarden om als vrijwilliger 
bij de brandweer aan de slag te kunnen. 

Voor het volgen van de verplichte basisop-
leiding tot Manschap A die ongeveer 1,5 jaar 
duurt, geldt hetzelfde. Het opleidingstraject 
vraagt om inzet en tijd, maar levert kennis en 
ervaring op die ook buiten de brandweer om 
nuttig zijn. Brandweermensen zijn getrainde 
hulpverleners, waar ze ook zijn. Brandweer 
brengt waardering.

Jouw inzet levert veel op
Het werken in een hecht teamverband, want 
ook dat is wat brandweerwerk inhoudt, 
brengt jou een enthousiaste groep collega’s. 
Mensen die er voor elkaar staan. De opleiding 
wordt geheel betaald. Voor de  uitgevoerde 
werkzaamheden krijg je een uurvergoeding. 

Heb je vragen of wil je meer informatie?
Meld je via wilfleerakkers@vrbzo.nl of telefo-
nisch via Wil Fleerakkers (06-11907574). Meer 
zien van Brandweer Eersel? Volg ons via  
Facebook en geef je op, waarna er contact 
met je wordt opgenomen.

www.jouwbrandweer.nl

Brandweer Eersel zoekt 
collega’s: vrijwilligers, 
mannen en vrouwen

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag na 13.00 uur
gesloten
Middagpauze van
12.30 - 13.30 uur

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

ER IS VERSCHIL
De Run voor tuin en dier is
een begrip in Eersel en
omstreken en biedt een
groot assortiment dieren-
voeding en benodigdheden,
met daarbij een persoonlijke
benadering en deskundig
advies. De Run voor tuin en
dier in Eersel. Er is verschil!

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

Laaibeemden 23 • 5529 BB Casteren
Tel. 0497-682119 • Fax: 0497-681950

Mobiel: 06-51229791

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

IN DE KEMPEN
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WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem  •  Tel. 0497-591766

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!



23 4 februari 2022

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

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

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

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

Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736

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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 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

#8

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

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

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

4 5 9
4 9

9 1 3
8 6

4 5 4
1 2 5 8 6 8 3

2 7 8 1 6 9
1 9 1 7

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

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

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 5

In English, every w
ord can be verbed.  W

ould that it w
ere so in our

program
m

ing languages.

4 8
9 6 3

7 2 1
1 2 7

2 9
3 9 6

1 3 6
8 6 7

4 9

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

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

www.puzzelpro.nl©

ABCES
ALARM

AUTORITEIT
BAKBEEST

BENUL
BLITS
BROES

BUNGALOW
CHAOS
DICHT

EREBAAN
EXAMENBOEK

FIETS
FLYER

GELAAT
KASTIE
KETEL

KLUISDEUR
KRANS

KUSTSTAD
LAKEI

LEIDEN
LONGZIEKTE
MAALSTROOM

MESSEN
NAJAAR

NATEKENEN
NOTARIS

ONGEMEEN
PAREL

RAFELEN
ROSSIG
SALOON

SKELETBOUW
SPLEET
SPORE
STAND
STEELS
TEMER
VISJE

VOORBEHOUD
ZINLOOS

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

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

De winnaar van vorige week is: 

Peter Vugts uit Hapert

met de oplossing: 
‘Met liefde en plezier’

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

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

Cryptofilippine – Thema: Gevoelens • Oplossing: Met liefde en plezier • Antwoorden: A: Slaapkamergeluk – B: Eigenschappen – C: 
Plantaardig – D: Stil verlangen – E: Liever – F: Eenzaamheid – G: Geloofwaardig – H: Doodop – I: Huilen met de pet op – J: Uitgelaten 
– K: Genegen – L: Bokkenpruik – M: Kalverliefde – N: Drempelvrees – O: Waanzinnig – P: Schrik – Q: Terneergeslagen – R: Overstuur

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 5

D
o not believe in m

iracles -- rely on them
.

3 4 8 7 2 5
5 4 6

1 8 5
2 7 6

3 5 7 8
4 3 2

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

PUZZELEN

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl
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Bestel ze voor 11 februari 2022 via

worstenbroodjesjnhapert@gmail.com of bij een van onze

leden.

Heerlijke verse
worstenbroodjes van
de warme bakker.

JONG NEDERLAND
Hapert

DIrect bestellen Scan miij

Levering op 19 febr tussen 10 en 13.00 u

                    

                 

Afstanden
5 – 10 – 15 – 20 – 25 km

Deelname
€ 3,- p.p.

(inclusief loterij lot en koffie/thee)
Inschrijven is verplicht 

www.wandelenhapert.nl
  Inschrijven kan t/m 16-02-2022

Vertrek
Bij Gemeenschapshuis D’n Tref

Vanaf 9.30 uur
Uiterlijk terug 17.00 uur

GRATIS

Kop Erwtensoep
bij terugkomst

Waar begonnen in 1924 
de eerste Olympische 

Winterspelen? 

Wie heeft zich voor 
Nederland gekwalificeerd 
voor het kunstschaatsen?

Hoeveel Nederlandse 
schaatsers doen er totaal 
mee aan de Olympische 

Winterspelen? 

OLYMPISCHE

QUIZ 2022

SCHE

QUIZ 2022

SCHE

QUIZ 2022

Hoeveel medailles haalde 
Nederland tijdens de 
Winterspelen in 2018?

3

7
4

2

Wie zijn er voor Nederland 
aangewezen om in Beijing 

deel te nemen aan de 
ploegen-achtervolging 

en de mass start?

6

Welke zeven 
onderdelen maken hun 

debuut in Beijing?

1

Wie zijn voor Nederland 
de vlaggendragers?

5

Stuur 
je 

oplossing 

naar 

puzzel@pc55.nl

* * * 

Doe mee en 
maak kans 

op een 
PC55 sportpakket 

(handdoek, bidon 
en heuptas)

VERMAAK
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Onze duim staat omhoog voor het oud-bestuur van 
korfbalvereniging NeCa die middels het verdelen van hun 
financiële middelen, andere verenigingen uit Casteren en 
Netersel gesteund hebben. O.a. Buurthulp Netersel is heel 
blij met deze spontane gift. Super bedankt! Wij wensen 
de leden die overgestapt zijn naar KVC heel veel sportief 
plezier toe!

Buurthulp Netersel

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

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

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

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

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... arme vrouwen in de 
17e eeuw hun haar 

verkochten zodat er 
pruiken voor mannen van 
gemaakt konden worden? 
Pruiken voor mannen 

kwamen in de mode door 
koning Lodewijk XIV, 
die lange pruiken met 

weelderige krullen droeg. 
Het werd onmiddellijk mode. 

Rijkere mannen droegen 
pruiken van mensenhaar, 
wat minder welgestelde 
mannen moesten het doen 

met pruiken van 
paardenhaar.

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

ALLERHANDE

Ons 50-jarig huwelijksfeest met onze kinderen, kleinkinderen, 
familie, vrienden en de buurtgenoten was een superfeest.

Graag bedanken wij de DJ, Bochica, Ballonnenmaatje en 
De Gaff el voor hun bijdrage aan dit feest.

Verder een bedankje voor alle felicitaties, de bloemen en versieringen.

Wij kijken er met plezier op terug.   

Piet en Lien

Bedankt!Bedankt!
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Lunet zorg in Bladel 
zoekt vrijwilligers: 
Koken voor cliënten
Een gezellige en dynamische groep bewoners 
van 23 tot 75 jaar met een verstandelijke 
beperking geniet van het samen eten. Wil 
je voor hun koken, ben je flexibel, rustig en 
gezellig? Dan ben je meer dan welkom!

Activiteiten ondernemen
Miranda is een sportieve dame van 40 jaar 
met een lichte verstandelijke beperking. Ze 
houdt van dansen, darten, kletsen, gezellig-
heid en een sigaretje roken. Met een rustige, 
vrouwelijke vrijwilliger wil ze samen wande-
len, koff ie drinken, naar een terras gaan of 
een spelletje spelen.

Extra beetje aandacht
Linda is een lieve karaktervolle dame van 57 
jaar met een licht verstandelijke beperking. 
Ze is zelfstandig en houdt van gezelligheid. 
Ze zoekt een flexibel, rustig maatje om samen 
te winkelen, naar de Efteling te gaan of een 
Bingo-avond te bezoeken.

Vrijwilliger voor Marcel
Marcel, 62 jaar, uit Netersel, is een rustige 
man met een licht verstandelijke beperking 
en autistische kenmerken. Hij zoekt een 
spontaan, initiatief nemend maatje waar hij 
samen activiteiten mee kan ondernemen. 
Zoals wandelen, fietsen, computeren, muziek 
downloaden of fotograferen. 

Iets voor jou? 
Info bij Patricia Peters: telefoon 088-5515610 
of email naar vrijwilligerswerk@lunetzorg.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

(Marktonderzoek)

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

snelbrievenversturen@gmail.com
Vanaf €50

en ik zorg er voor

Vandaag nog
Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

REPARATIE EN VERKOOP VAN T.V. - AUDIO - VIDEO

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

Beersbeemden 28  •  5525 BE  Duizel
Tel.: 0497-516577 • 06-15405664

BLADEL - Seniorenvereniging Bladel start 
op woensdag 16 februari een nieuwe con-
versatiecursus Frans. Basiskennis van de 
Franse taal is vereist.

De lessen vinden plaats op woensdagmor-
gen van 09.30 tot 11.00 uur in Den Herd.Ook 
niet-leden van de seniorenvereniging zijn 
welkom. Er zijn nog enkele plaatsen beschik-
baar. Geïnteresseerden kunnen eventueel 
een proefles bijwonen op 9 februari. Opge-
ven bij contactpersoon: Gerard Moeskops, 
tel. 06-48643140.

Franse conversatie

Op vrijdag 4 fe-
bruari 2022 is 
om 10.00 uur in 
de raadzaal in 
het gemeente-
huis een open-
bare zitting van 

het centraal stembureau. Tijdens deze zit-
ting worden de kandidatenlijsten vastge-
steld van de gemeenteraadsverkiezingen 
op 14, 15 en 16 maart. 

De zitting is live te volgen via www.eersel.nl/
internetuitzendingen. De zitting is ook fysiek 
bij te wonen voor geïnteresseerden.

Zitting centraal 
stembureau

BERGEIJK - Je kind en/of dierbare ver-
slaafd? Wij zijn een zelfhulpgroep voor 
naasten van verslaafden. Het doel van deze 
zelfhulpgroep is het leren omgaan met een 
verslaafde in jouw naaste omgeving.

Wij creëren een veilige plek om je verhaal te 
delen met ervaringsdeskundigen in een om-
geving waar niet geoordeeld of veroordeeld 
wordt. Een plek waar je tips en handvatten 

krijgt en niet te vergeten wat je rol is of kan 
zijn in deze rollercoaster van verdriet, on-
macht, boosheid, onbegrip, etc.

Elke tweede dinsdag van de maand, vanaf 
19.30 uur, is er een bijeenkomst. Locatie: 
Aquinohuis, Dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk.
Graag aanmelden via: moedigemoedersde-
kempen@hotmail.com of neem contact op 
met Sandra via 06-13400967.

Bijeenkomst Moedige Moeders
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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

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

JONGE LEGKIPPEN
Bruine en witte. Hoogemierdseweg 23, 
Lage Mierde, tel. 013-5091347.

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

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

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

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

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.

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

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

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

Restantpartij planken, lengte 1.18 m, breedte 7,8 
cm en dikte 1,8 cm. € 25,-. Tel. 06-83918582.

Stihl motorkettingzaag, type 029, super, 
bladlengte 40 cm met zaagoverall en Stihl 
bosmaaier, type F55. T.e.a.b. Tel. 0497-384600.

Goed onderhouden damesfiets, € 40,00.
Tel. 06-51374993.

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: 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.

GEZOCHT: Nette, betrouwbare huishoudelijke 
hulp (Reusel), 3 à 4 uur p/week, dag en 
vergoeding in overleg (niet op woensdag). 
Tel. 06-11207544.

GEZOCHT: Vaste huishoudelijke hulp in Bladel 
voor max. 3 werkdagen, uren  in overleg. Goede 
beloning (wit). Tel. 06-22152880.

VERLOREN: Variofocus bril, kleur aubergine, in 
groen etui op fietspad tussen Reusel-Hapert op 
vrijdag 28 januari. Tel. 06-80044215.

GEVONDEN: Gazelle herenfiets, merk Dovos, 
kleur grijs. Tel. 06-51084185.

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

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

GRATIS AF TE HALEN: Sjoelbak, compleet met 
stenen. Tel. 0497-382960.

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: Brandhout, ongeverfd.
Tel. 06-83918582.

GEVRAAGD: Oude en gouden munten, oude 
bankbiljetten. Tel. 06-36213477.

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 GEVRAAGD: Houten bolderkar.
Tel. 06-39501124.

TE KOOP GEVRAAGD: Hondenbench, 
75 x 51 x 45. Tel. 06-12381169. 

CAMPERSTALLING TE HUUR
We hebben nog een paar plaatsen vrij.
Tel. 06-26148283

Plaats ook een gratis meeltje. Het is tot 
20 woorden gratis! Opgeven via www.pc55.nl

 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

TE KOOP
GEVONDEN

GEVRAAGD

GEZOCHT

GRATIS

VERLOREN

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Container huren
tot 12 kuub 
voor € 80,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Container huren

TE HUUR
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Maakt u liever 
een afspraak? 
Dat stellen wij 

op prijs.  
https://

www.profita.nl/advies

Op afspraak: 
Inloopkasten, 

schuifdeurkasten en 
draaideurkasten op maat

nu € 2.599,-- (vast)
nu € 3.849,-- (verstelbaar)

www.profita.nl/advies

ONAFHANKELIJK SLAAPADVIES  
VOOR DE BESTE NACHTRUSTB E D D E N S P E C I A A L Z A A K

KASTEN   MATRASSEN   BEDBODEMS   LEDIKANTEN   BOXSPRINGS   SLAAPKAMERS

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

Maandag t/m zaterdag geopend

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 20.00 uur Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

uw WONINGINRICHTER

Nieuw: Pullman Express boxspring Leeds: 

*

Promoset Treca Paris
Edition Spéciale
boxspring vanaf € 5.595,--

warme
weken

De

winter

Wintervoordeel op alle Auping matrassen en beddengoed.

www.profita.nl/advies

*

Corona update: We volgen de richtlijnen van het RIVM; kijk voor actuele informatie over onze winkelmogelijkheden op www.profita.nl

Wintervoordeel op alle Auping matrassen en beddengoed.

Gestelsestraat 59  Waalre  

uw 

Corona update: We volgen de richtlijnen van het RIVM; kijk voor actuele informatie over onze winkelmogelijkheden op www.profita.nl

Koopzondag?
Kijk op www.Profita.nl

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

WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES GRAAG BIJ U THUIS
Corona update: Kijk voor actuele informatie over 
onze winkelmogelijkheden op www.lineo.nl

N I E U W Plan hier uw afspraak:
www.lineo.nl/interieuradvies

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

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

MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 20.00 uur

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

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

Bank Flint 
in meerdere opstellingen 
mogelijk

afgebeeld: hoekbank

NÚ

BED*
GRATIS

*Bij aankoop van twee bedbodems en matrassen

Koopzondag?
Kijk op www.Lineo.nl

Actie Auping t/m 13 februari
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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

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

6e Zondag door het Jaar
Zaterdag 12 februari
16.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 13 februari
09.30 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde 
  Lena Bleijs-van Hoof
- Jo Lavrijsen-van Dommelen
- Overleden ouders Bert Hendrikx 
  en Kéke Hendrikx-Vingerhoets
- Dré van Helvoirt en 
  Ria van Helvoirt-Robben
- Sjef Merckx 
  (nms. KBO Hulsel)

Mededelingen:
-  De Heilige mis op zaterdag is voortaan 

om 16.00 uur. We willen in Reusel de voor-
avondmis 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 mogelijkheden i.p.v. moei-
lijkheden. Wees in ieder geval van harte 
welkom.

-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 
Voedselbank in de Mariakapel neerzetten. 
Graag houdbare producten. Alvast harte-
lijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

PAROCHIE

Petrusklepel
Soms zeggen mensen mij dat ze écht niet 
weten wat ze zouden moeten biechten. Ook 
mensen die ’s avonds nog hun oefening van 
berouw bidden. Voor de jongeren onder ons: 
dat is een gebed waarin je God spijt betuigt 
over wat je verkeerd hebt gedaan. Een goede 
modernisering van de biecht zou zijn dat je 
tijd maakt voor een persoonlijk gewetenson-
derzoek. Want het hoort bij onze tijd om niet 
zomaar iets te doen - omdat een ander dat 
zegt (de juf of de pastoor) - maar om het dóór 
je heen te laten gaan; iets erbij te beleven. 
Voor mensen die hun geweten willen toet-
sen, zijn er 7 ijkpunten. We noemen het ‘de 7 
hoofdzonden’. Het klinkt zwaar, maar we heb-
ben er allemaal mee te maken: hoogmoed, 
hebzucht, wellust, jaloezie, gulzigheid, luiheid 
en woede. Die laten sporen in ons achter, ook 
als we ze overwonnen hebben. De biecht is in 
dat opzicht een medicijn. Het herstelt ons en 
geeft tegelijk geestelijke antistoff en. Je wordt 
er niet meteen een beter mens van maar wel 
een ánder mens: een vrije mens.

Pastoor Schilder

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

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

Maandag 7 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 8 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 9 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, bijbeluurtje

H. Scholastica
Donderdag 10 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

O.L. Vrouw van Lourdes
Vrijdag 11 februari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 12 februari
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

6e Zondag door het Jaar
Zondag 13 februari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 12 en 13 februari)

Bladel zaterdag:
- Voor de zieken in de parochie

Bladel zondag:
- Jan Aarts en zoon Jan
- Gerrit Hoeks
- Overleden ouders Schenning-Veron 
  en hun overleden familieleden

Casteren:
- Voor de zieken in de parochie

Hapert:
- Catharina Bierens (f)
- Overleden ouders Boon-Liesting (f)

Hoogeloon:
- Voor de zieken in de parochie

Mededelingen:
-  Vanwege de veranderde coronamaatrege-

len zijn vanaf 5 februari de weekendmissen 
weer op de normale tijden.

-  De opbrengst van de Adventscollecte is 
voor de Fatima High School in India en heeft 
€ 1.250,- opgebracht. We danken u hartelijk 
voor uw gave. Het bedrag is inmiddels over-
gemaakt.

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.)

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 6 februari: 10.00 uur. Mevr. A. Nieuwenhuizen uit Eindhoven
Zondag 13 februari: 10.00 uur. Livestream in kerkzaal 
vanuit Immanuelkerk in Veldhoven
Zondag 20 februari: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries

- 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 6 februari: 10.00 uur. Dhr. L. Wijbenga uit Veldhoven
Zondag 13 februari: 10.00 uur. Ds. J.J. van der Wal uit Eersel
Zondag 20 februari: 10.00 uur. Ds. W. Dekker uit Veldhoven

- Alle diensten te volgen via YouTube livestream (zie www.pkn-eersel.nl)
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www.pc55.nl 
goed om te weten

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

Herinner mij, niet in sombere dagen. 
Herinner mij, in de stralende zon.

Herinner mij, hoe ik was, toen ik alles nog kon.

Hij gaf ons een leven lang liefde, zorgzaamheid en geborgenheid.
Wij zijn intens verdrietig dat we hem moeten laten gaan, maar vooral ook dankbaar
voor alle mooie momenten die we met hem mochten delen. Wij laten u weten dat op

donderdag 27 januari 2022 mijn lieve man, ons pap en opa, rustig in zijn slaap is overleden.

Jo Adams
echtgenoot van

Mimsey Adams-Matakoepan
Hij overleed in de leeftijd van 79 jaar.

Mimsey
Monique en Twan, Amber, Quinn

Roland en Leonie, Rick, Dave

Graag hadden we samen met u afscheid genomen van mijn man, ons pap en opa, maar vanwege 
de bijzondere omstandigheden waarin we leven heeft de uitvaart in besloten kring plaatsgevonden.

Maandag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  10.15 uur-11.15 uur: mantelzorg projectgroep
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
   13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
    13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre poule A

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
  09.00 uur-11.45 uur: biljartcompetitie driebanden poule A 
   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
   13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre poule B
  19.00 uur-22.00 uur: ontmoeting, kaarten, biljartavond

Donderdag:     09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  09.00 uur-11.45 uur: biljartcompetitie driebanden poule B
  09.30 uur-10.30 uur: cursus Klik en Tik door bibliotheek
  09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest (d’n Overkant)
  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  
  13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre poule C

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
  09.00 uur-11.45 uur: biljartcompetitie driebanden poule C
  13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 

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

Voor meer informatie kunt u ook 
onze websites bezoeken

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

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG
7 FEBRUARI

T/M
VRIJDAG 

11 FEBRUARI

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

Oude Provincialeweg 33, 5527 BM Hapert
0497 - 38 13 48 www.lemmenshapert.nl Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s
Batterijen

Advertentie

  Schoonenberg Bladel, 
Sniederslaan 7B, 
Tel. 0497-380746
(Tegenover Xenos, vlakbij de markt)

Kom langs op vrijdag 11 februari!

Wilt u weten of de Axon Luisterhulp iets voor u is? Kom langs op vrijdag 11 februari 

en profiteer van onze speciale Open Dag korting. Uiteraard werken wij conform de 

officiële richtlijnen voor audiciens rondom het coronavirus. Liever een afspraak op een 

andere dag? Bel ons dan op onderstaand telefoonnummer.

42
6

De leesbril voor uw gehoor

De Axon luisterhulp is er voor de situaties 

waarin uw gehoor wat ondersteuning nodig 

heeft. Het is heel simpel: u doet hem in uw 

oor en zet hem aan. Vergelijk het met een 

leesbril die u af en toe tevoorschijn haalt!

Makkelijk in gebruik 

De batterij in het apparaatje gaat tot  

24 uur mee. Het volume past u gemakkelijk 

aan, afhankelijk van de situatie en – niet 

onbelangrijk – hij past altijd, dankzij het 

aanbod van diverse maten.

OpenDag korting

De Axon luisterhulp kost normaal € 29,95. 

Maar u kunt nu profiteren van een tijdelijke 

prijsverlaging: op 11 februari betaalt u 

slechts € 19,95. Kom langs op onze Open 

Dag, dan kijken we aan de hand van een 

hoortest of de Axon bij u past. En bent u niet 

tevreden, krijgt u uw geld gewoon terug.

Dan zou de Axon luisterhulp weleens uitkomst kunnen bieden.  
Bij het volgen van een spannende serie, of tijdens een gezellig 
gesprek. Dit apparaatje ondersteunt uw gehoor bij licht 
gehoorverlies, en alleen wanneer het nodig is.

Hoort u goed, maar 
verstaat u slecht?
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Ben je geïnteresseerd geraakt? Dan
kun je contact met ons opnemen.

013 - 513 13 37
info@vanderzanden.nl

Meer weten over ons familiebedrijf?
Neem dan eens een kijkje op onze
site www.vanderzanden.nl

WIE BEN JIJ?
Jij werkt nauwkeurig en bent een
echte doorzetter. Veiligheid staat bij
ons hoog in het vaandel dus wij
verwachten van jou dat je veilig te
werk gaat. Je bent enthousiast en je
zet je voor de volle 100% in!

KOM JIJ ONS FAMILIEBEDRIJF
VERSTERKEN?

Ben jij op zoek naar een leuke uitdaging? Voor de
functies (leerling) vakman GWW en rioleur, zijn wij op

zoek naar een gedreven en enthousiaste collega die ons
familiebedrijf komt versterken.

VAKMAN GWW/ RIOLEUR

VACATURE


