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Eerste starterswoningen en 
tweekappers Repelakker opgeleverd

Nog twee hoekwoningen beschikbaar

ZEELAND - De eerste wo-
ningen van de nieuwe 
wijk Repelakker in Zee-
land zijn klaar. In de af-
gelopen weken werden 
door Hendriks Coppel-
mans Bouwgroep negen-
tien starterswoningen en 
twee twee-onder-eenkap-
woningen opgeleverd. 
Starters Rudy van Berkel 
en Wendy Burman ont-
vingen in april als een 
van de eersten de sleutel 
van hun nieuwe huis. 

n de wijk heeft Hen-
driks Coppelmans nu 
nog twee woningen in 

aanbouw. Het gaat om 
een statige twee-onder-
een-kapwoning aan de 
rand van het plangebied. 
Deze woningen worden 
naar verwachting nog 
voor de bouwvak opgele-
verd. Van de opgeleverde 
starterswoningen zijn mo-
menteel nog twee wonin-
gen beschikbaar, beiden 
hoekwoningen. Een hoek-
woning is beschikbaar 
voor 199.000 euro vrij op 
naam, exclusief keuken, 
sanitair en tegelwerken. 
Net zoals alle woningen 
die Hendriks Coppelmans 
in de wijk bouwt, voldoen 

de hoekwoningen aan 
strenge duurzaamheidsei-
sen waardoor toekomstige 
bewoners straks kunnen 
profiteren van lage ener-
giekosten.

Vele variaties
Het plan Repelakker be-
vindt zich aan de noord-
westelijke zijde van Zee-

I
Starters Rudy van Berkel en Wendy Burman ontvangen 

als een van de eersten de sleutel van hun nieuwe huis in Repelakker.

land, tussen de straten 
Laagveld, Kerkstraat en 
Bergmaas, dichtbij het 
centrum en voorzieningen. 
Naast negentien starters-
woningen bouwt Hendriks 
Coppelmans Bouwgroep in 
deze uitbreidingswijk ook 
tweeëndertig twee-onder-
een-kapwoningen. De wo-
ningen zijn beschikbaar 

in diverse prijsklasses va-
riërend van 232.000 tot 
332.400 euro.
Kijk voor meer informatie 
over Repelakker, de nog 
beschikbare woningen en 
de prijzen op www.repe-
lakker.nl of neem contact 
op met Van der Krabben 
Makelaardij via 0413-
257033.

Diablo 3
Dat de gamesindustrie groter is dan ooit, is geen nieuws 
meer. Er gaat in de wereld van computerspelletjes meer 
geld om dan in Hollywood. Wellicht is dat de reden dat 
we tegenwoordig spreken over games en niet meer over 
computerspelletjes. Het klinkt al een stuk professione-
ler. De omvang van deze markt en wat er allemaal rond 
omheen gebeurd is voor velen echter onbekend terrein. 
Zo zijn er mensen die twee weken vakantie nemen om 
een nieuwe game te spelen en zijn er mensen die van 
het spelen van spelletjes hun werk hebben gemaakt. 
We praten over een wereldwijde miljardenbusiness. 

Heb je het over games, dan praat je ook al snel over 
geld, verslaving en allerlei sociale gevolgen van het 
spelen van games. Voor velen is het onbegrijpelijk dat 
iemand twaalf uur per dag aan hetzelfde spel kan be-
steden. Het fenomeen bestaat echter al jaren. Veel pro-
fessionele gamers verdienen hun geld door spelletjes 
te spelen. Net als een topsporter heeft hij sponsoren 
die hem voorzien van materialen om te trainen. In ruil 
daarvoor draagt de gamer een shirtje met daarop logo’s 
en bedankt hij bij het behalen van overwinningen zijn 
sponsoren. We praten voornamelijk over grote namen 
uit de ICT-branche zoals Intel, AMD en nog vele ande-
ren, maar ook merken als RedBull en Monster Energy 
zie je steeds vaker terug.
Het feit dat er sponsoren zijn die in beeld willen ko-
men suggereert dat er publiek is. Dat klopt. Vaak gaat 
het hierbij om online live-streams waarnaar mensen 
kunnen kijken. Op een willekeurig moment van de dag 
zijn er duizenden mensen via het web aan het kijken 
naar bekende spelers die aan het trainen zijn voor het 
volgende toernooi. Vaak kijkt het publiek omdat ze fan 
zijn, maar vaak ook om de kneepjes van het ‘vak’ te 
leren. Een bekende gamer die aan het trainen is kan 
wel 40.000 tot 50.000 kijkers hebben van over de hele 
wereld. 
Heb je geen talent voor gamen, maar wel voor praten 
en analyseren? Ook dan valt er geld te verdienen in 
de gamingbranche. Zoals er bekende sportcommentato-
ren zijn die door middel van hun inzicht het spelverloop 
kunnen analyseren, zijn er ook commentatoren voor 
games. Deze mensen leveren commentaar op competi-
ties van gamers of spelen een nieuwe game en geven 
hun mening hierover. Een positieve reactie op een game 
van zo’n online ‘broadcaster’ kan ervoor zorgen dat een 
game het gaat maken. Daarentegen kan een kritische 
beoordeling ook zorgen voor een flop. 
De eerste keer dat de grootsheid van de gamingbranch 
aan het licht kwam was door World of Warcraft. Een 
online game die door tienduizenden tegelijk samen 
kon worden gespeeld. De game kreeg relatief veel aan-
dacht, omdat het zelfs voor een alledaagse speler zeer 
amusant is. Iedereen kan het spelen. Door deze game 
werd het thema gameverslaving algemeen bekend.
De makers van deze game lanceerden vorige week een 
nieuwe game. Diablo 3, de langverwachte afsluiter van 
de trilogie. Elf jaar lang moesten de fans wachten op 
dit vervolg. De doelgroep van de voorganger, Diablo 2, 
was destijds tussen de 15 tot 30 jaar oud. Niet geheel 
onverwacht zijn er dus bij dit vervolg dus niet alleen 
veel nieuwe jeugdige spelers, maar ook veel oude fans 
die de sfeer van hun favoriete spel nog een keer wil-
len proeven. Toen de uitgever het spel ‘s nachts om 
00:01 uur lanceerde waren er wereldwijd miljoenen 
mensen die direct wilden gaan spelen. Veel mensen 
hebben hiervoor zelfs een paar dagen of weken vrij ge-
nomen. Hebt u uw vrienden of collega’s ongeveer een 
week niet meer gezien? Dan heb ik wel een vermoeden 

wat ze aan het doen zijn. Games zijn 
niet meer van de lucht, het is een snel 
groeiende branche. 

Indien u vragen heeft, kunt u contact 
opnemen met communicatiespecialist 
Tim Lecomte, Bureau Malkier, 
06-81308224 of tim@malkier.nl.
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	 	 EK-ACTIE:
maak	kans	op	een	Philips	LCD	TV

bij	aanschaf	van	een	veranda.
Buiten	genieten	op	uw	veranda!

Dé			GOEDKOOPSTE	van	de	Benelux
www.rolluiken-discount.nl

Rolluiken vanaf € 74,00 incl. btw
www.veranda-discount.nl

Verandadaken vanaf € 865,00 incl. btw

Screens vanaf € 97,00 incl. btw

Zaterdag	open	van	09	tot	12	uur

JVS Zonweringsdiscount ][ Buitenstraat 4D ][ Herpen
0486 850119 ][ info@rolluiken-discount.nl

Marskramer Schoppema 
opent deuren in Schaijk

SCHAIJK - Al tientallen jaren lang is Schoppema De 
Alleswinkel een begrip in Schaijk en omgeving. Nu 
neemt de vierde generatie, Friso Schoppema, het 
stokje over zijn vader Frans. Nieuw gezicht, nieuwe 
formule. Met de komst van Friso gaat de winkel ver-
der onder de vlag van Marskramer. Afgelopen weken 
is het historische pand aan de Runstraat in een vol-
ledig nieuw jasje gestoken.

De zaak is niet alleen voorzien van de kenmerkende 
‘Marskramer-look’, maar heeft tevens een veel opener 
en moderner karakter gekregen. De opening van de 
nieuwe winkel is woensdag 30 mei. Om het feest te vie-
ren verspreidt Marskramer Schoppema begin volgende 
week een openingsfolder met feestelijke aanbiedingen. 
“Wij kijken er naar uit om iedereen te mogen begroeten 
in onze nieuwe winkel”, laat Friso weten.

Marskramer is een winkelketen met meer dan 245 win-
kels verspreid over heel Nederland. Het assortiment van 
Marskramer bestaat de nieuwste trends op het gebied 
van huishoudelijke producten, cadeaus en sfeerartike-

len voor het interieur. Op de afdeling Toys2Play is een 
grote collectie speelgoed te vinden voor alle leeftijden, 
van Playmobil en Lego tot Barbie en MB en nog veel 
meer topmerken. Voor elk kind is er iets leuks te vinden 
in elke prijsklasse.
Elke twee weken wordt er een huis-aan-huisfolder ver-
spreid met daarin de nieuwste producten en laatste 
aanbiedingen. Om de op hoogte te blijven is het ook mo-
gelijk te blijven je aan te melden voor de nieuwsbrief op 
www.marskramer.nl. Daar is het tevens mogelijk een 
kijkje te nemen in de webwinkel.

Theo Keijzers en Jos Weerts beiden 25 jaar in dienst

Twee jubilarissen bij Van der Heijden Schaijk
SCHAIJK - Bij Van der Heijden bouw en ontwikkeling 
vierden in april twee werknemers dat ze al vijfentwin-
tig jaar bij het Schaijkse bedrijf werken. De jubila-
rissen zijn Theo Keijzers uit Reek en Jos Weerts uit 
Overloon. De directie trakteerde het tweetal op een 
receptie voor bewezen diensten.

Theo Keijzers is sinds 13 april 1987 in dienst bij Van 
der Heijden. “Mijn eerste werkdag was in Schaijk bij 
de seniorenwoningen onder leiding van uitvoerder Wim 
Cornelissen”, weet hij nog. Theo is begonnen als metse-
laar en noemt zich op dit 
moment manusje van al-
les. In zijn tijd heeft hij aan 
veel bijzondere projecten 
meegewerkt. “Als je vijfen-
twintig jaar in dienst bent 
bij hetzelfde bedrijf bete-
kent dit, lijkt mij, automa-
tisch dat je het goed naar 
je zin hebt. Ik hoop dat ik 
straks nog net zo lang in 
gezondheid van mijn pen-

sioen mag genieten als dat ik bij Van der Heijden heb 
gewerkt.” 
Jos Weerts begint een week eerder dan Theo, op 6 april 
1987. “Het was bij het AC Restaurant in Boxmeer”, blikt 
hij terug. Ook hij heeft warme herinneringen aan die 
eerste vijfentwintig jaar bij 
het Schaijkse bouwbedrijf. 
Jos is begonnen als tim-
merman en is dat tegen-
woordig nog steeds. Soms 
vertolkt hij de rol van as-
sistent uitvoerder. “Ik heb 
onlangs een eigen projectje 
gehad: twee woningen in 
Heumen. Dit vond ik een 
mooie klus, samen met 
mijn leerling Fritske.”




