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HAPERT - Op 1 april 2021 heeft TPC de Hel-
lekens haar eerste 2 padelbanen geopend. 
Padel is een combinatie tussen squash 
en tennis en wordt in een kooi gespeeld, 
waarbij ook de wanden gebruikt mogen 
worden. Het is een zeer dynamische sport 
die aantrekkelijk is voor jong en oud. 

Padel is wereldwijd de snelst groeiende 
sport. Dit heeft TPC de Hellekens ook erva-
ren. Vanaf de eerste dag waren beide padel-
banen bijna continu bezet. Daarnaast steeg 
het ledenaantal binnen een jaar van 220 naar 
ruim 500 leden. In juli vorig jaar werd er daar-
om besloten om een 3e en 4e baan aan te 
leggen, welke in het najaar zijn opgeleverd.
Naast de padelbanen beschikt TPC de Hel-
lekens over maar liefst 7 tennisbanen, waar-
van 5 all-weather banen. Zowel in de zomer 
als winter kan er dus volop gesport worden. 
Nu de coronamaatregelen niet meer van toe-

passing zijn, organiseert TPC de Hellekens 
op zondag 3 april een open dag en worden 
de padelbanen off icieel geopend. Iedereen 
is deze dag van harte welkom om een kijkje 
te nemen op ons park. Daarnaast is het ook 
mogelijk om deel te nemen aan een gratis 
kennismakingsclinic tennis en/of padel. 

Het programma voor deze dag:
- 10.30-13.00 uur: jeugdactiviteiten
- 13.00 uur: off iciële opening padelbanen
-  13.15-13.45 uur: demo padel door PadelBra-

bant met spelers van het Nederlands team
-  13.45-14.15 uur: demo tennis door TOMM 

met toppers uit de tenniswereld
- 14.15-16.00 uur: clinics padel/tennis

We hopen jullie in grote getalen te zien 
op zondag 3 april bij TPC de Hellekens op 
sportpark de Lemelvelden in Hapert. Info: 
padel@dehellekens.nl

Open dag en offi  ciële opening 
padelbanen TPC de Hellekens

HOOGE MIERDE - In januari en februari 
heeft heel Nederland genoten van de 
geweldige band The Billy Joel Experience. 
In het tv-programma The Tribute-Battle 
of the Bands op SBS6 streden ze met 10 
andere talentvolle tributebands om de 
titel: de beste tributeband van Nederland. 

Van Queen tot Amy Winehouse en van Barbra 
Streisand tot The Rolling Stones. Stuk voor 
stuk probeerden zij om met hun sound en 
stem zo dicht mogelijk bij het origineel te 
komen.  The Billy Joel Experience speelde de 
sterren van de hemel en bereikte glansrijk een 
tweede plek in de finale van dit programma.

Dat betekent dat ze op 7 mei samen met de 3 
andere finalisten een - inmiddels uitverkocht - 
concert geven in de Ziggo Dome. Maar op 24 
september komt deze geweldige tributeband 
naar Hooge Mierde!

De liedjes van Billy Joel behoeven geen in-
troductie meer. Het repertoire van Billy Joel 
bestrijkt alle kanten van het pop-spectrum: 
natuurlijk de klassieke meezinger ‘The Piano-
man’ en ook swingende rockers, zoals ‘My life’, 
prachtige ballads, zoals ‘Honesty’ of lekkere 
rock & roll, zoals ‘Only the good die young’. 
Stuk voor stuk nummers die live misschien 
nog wel meer indruk maken dan op  plaat. 

De oplettende theaterliefhebber zal hebben 
opgemerkt dat de voorstelling van The Billy 
Joel Experience bij ’t Schouw verzet is van 7 
mei naar 24 september. Daar was een reden 
voor.... Wij zijn enorm verheugd dat we deze 
band na alle verplaatsingen en beperkingen 
éindelijk in onze gemeente kunnen verwach-
ten. Kaarten zijn te koop (€ 16,- per stuk in de 
voorverkoop) via de website van ’t Schouw: 

www.tschouw.nl

The Billy Joel Experience 
komt naar Hooge Mierde!
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Aardbeienplantjes
Potmaat: Ø 9 cm
Diverse soorten 
€ 1,79 per stuk

4 voor € 5,-

Hulselseweg 11        Openingstijden:
5531PE Bladel        Ma. t/m Do.: 09:00 - 18:00 uur
Tel: 0497 360215       Vrijdag:   09:00 - 20:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl   Zaterdag:  09:00 - 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl   Zondag:   12:00 - 17:00 uur 
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Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Koopzondag 27 maart open van 12:00 tot 17:00 uur

LOKAAL

MEESTER
IJSSCHEPPERS

GEZOCHT!

Werkdagen in overleg
Werktijden variëren tussen

Wij zijn Kameraet, een kleinschalig zorginitiatief voor
mensenmet een beperking of afstand tot de
arbeidsmarkt te Bladel.

Medio april opent onze lunchroom/ijssalon
'Goed Toeven' enwij zijn op zoek naar
enthousiaste ijsscheppers voor zowel
doordeweeks als weekenden, avonden en
vakantieperiodes.
Ervaring in de zorg is niet nodig.

10.00u en 21.00u

Kijk voor meer info op
www.kameraet.nl of neem
contact op via
info@kameraet.nl

VESSEM - Pelgrimsherberg Kafarnaüm is 
weer volop actief om pelgrims en wande-
laars te ontvangen. Het interieur heeft een 
update gehad en de tuin is een belevings-
tuin geworden. Naast de reeds bestaande 
activiteiten, zoals voorbereidings- en te-
rugkomweekeinden voor pelgrims, jeugd 
pelgrimeren, zijn er ook een aantal nieuwe 
activiteiten. Steeds in het teken van bezin-
ning.

Op 7 april is de eerste Klank en Mantra dag. 
Elke eerste dag van het seizoen (1 juni, 1 sep-
tember, 1 december, 1 maart) is er een sei-
zoenswandeling in de ochtend. Daarnaast is 
een nieuw labyrint gebouwd, wat binnenkort 
in gebruik genomen wordt met een Labyrint 
dag. De Klank en Mantra dag is gericht op 
bezinning en meditatie door klank en man-
tra’s. Er worden mantra’s gezongen, maar ook 
geïmproviseerd met kleine natuurlijke instru-
menten, klankschalen en klank met de eigen 
stem. Onderdeel van de dag is een ontspan-
nend klankconcert.

Bij de seizoenswandeling staat het thema van 
het komende seizoen centraal. Op 1 juni de 
zomer met als thema ‘tot bloei komen’. Door 

middel van verkenning in de natuur wordt 
dit thema uitgediept. Wat betekent tot bloei 
komen voor jou en hoe is de natuur hier een 
reflectie van? Een laagdrempelige activiteit 
van enkele uren in de ochtend, waar iedereen 
aan mee kan doen ook als je geen stevige 
wandelaar bent.

Bij een Labyrint dag wordt er door het laby-
rint gelopen waarbij dit een metafoor is voor 
je levenspad. In het echte leven zijn er ook 
verwachte en onverwachte wendingen. Met 
het lopen naar de kern van het labyrint doen 
we dit als het ware na.

De herberg ligt nu ook op de route van het 
nieuwe Kloosterpad en de binnenkort te ope-
nen Camino Brabant. Tegenover de kerk en 
naast de pelgrimsherberg is een bord met 
daarop een deel van het kloosterpad en de 
rondwandeling vanaf de herberg. Hierbij 
een QR-code voor naar de film over de pel-
grimsherberg en de rondwandeling van het 
kloosterpad.  We zien u graag terug in de her-
berg. Zie de website voor verdere informatie, 
data, kosten en aanmelding:

www.pelgrimsherberg.nl

Nieuwe activiteiten bij Pelgrimsherberg Kafarnaüm

KEMPEN - De DigiTaalhuizen uit de regio 
dagen iedereen uit om mee te doen aan 
een online pubquiz. Vragen over taal, di-
gitale vaardigheden, rekenen en cijfers 
en algemene kennis komen aan bod. De 
online pubquiz is op donderdag 7 april om 
19.30 uur. Deelname is gratis. Uiteraard zijn 
er prijzen te winnen, zoals een waardebon 
voor Theater de Hofnar.

In Nederland hebben 2,5 miljoen volwas-
senen moeite met lezen, schrijven en/of re-
kenen. Hierdoor lopen zij regelmatig tegen 
problemen aan op het gebied van geld, werk, 
gezondheid en gezinsleven. In regio Cranen-
donck/Valkenswaard en de Kempen betreft 
dit ruim 14.000 volwassenen. Middels deze 
pubquiz vragen we als DigiTaalhuis aandacht 
voor dit onderwerp.

Aanmelden
Deelname aan deze quiz is gratis. De quiz 
is op donderdag 7 april van 19.30 tot onge-
veer 21.00 uur. U kunt zich aanmelden voor 

de pubquiz via de website van Theater De 
Hofnar: https://www.hofnar.nl/. Lukt het re-
serveren niet of wilt u liever telefonisch con-
tact? Bel dan naar het DigiTaalhuis: 06-3359 
0936 of naar de kaartverkoop van Theater 
De Hofnar van ma. t/m vrij. van 13.00 tot 
17.00 uur op nummer 040-2074020. Je kunt 
de gratis kaarten reserveren tot donderdag 
7 april 17.00 uur.

Draag ook bij aan het bestrijden van 
laaggeletterdheid
Het DigiTaalhuis is een initiatief van de lokale 
gemeente, welzijnsorganisatie Cordaad Wel-
zijn, Stichting Lezen & Schrijven, Ster College 
en Bibliotheek De Kempen. Samen zetten zij 
zich in om laaggeletterdheid te bestrijden.

Het DigiTaalhuis is altijd op zoek naar nieuwe 
partners om het netwerk te vergroten en naar 
enthousiaste vrijwilligers die anderen willen 
helpen. Hiervoor kan men contact opnemen 
met Macha Mathijssen, Coördinator DigiTaal-
huis, telefoon: 06-33590936 of per e-mail via: 
m.mathijssen@bibliotheekdekempen.nl

Wil je zelf meer weten om aan de slag te 
gaan? Of ken je iemand in je omgeving die 
hulp kan gebruiken? Kijk dan op: www.digi-
taalhuiscranendonck.nl voor Cranendonck 
en Valkenswaard of voor de Kempen op

www.digitaalhuisdekempen.nl

Gratis online pubquiz 
DigiTaalhuis
Donderdag 7 april, 19.30 uur
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 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:

Babi Pangang + 4 mini loempia’s
+ Koe Lo Kai (kip) + 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
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HOOGELOON - Op 
zondag 10 april 
organiseert korf-
balvereniging KVC 
(voorheen kv Klim-
roos) weer haar 
rommelmarkt.  Door 
de coronacrisis 

heeft deze in 2020 en 2021 niet door kun-
nen gaan, maar dit jaar gaan we er weer 
helemaal voor.

Deze grote overdekte rommelmarkt (ca. 
1000 m2) vindt plaats in Sporthal D’n An-
loop, Maalderij 3 in Hoogeloon. Het delen 
van spullen en zeker ook het hergebruik van 
spullen die anderen niet meer nodig hebben 
is tegenwoordig helemaal in. Bovendien is 

het goed voor het milieu (hergebruiken in 
plaats van weggooien) en voor uw porte-
monnee (kleine prijsjes)! Geef deze spullen 
een tweede kans, uiteraard tegen scherpe 
rommelmarktprijzen. 

De verkoop start om 10.00 uur en loopt door 
tot 14.30 uur. Om 11.00 uur zal onze veiling-
meester beginnen met het per opbod verko-
pen van speciale stukken. De entreeprijs be-
draagt € 3,00 en kinderen tot en met twaalf 
jaar mogen gratis naar binnen. De entreeprijs 
en de opbrengst van de rommelmarkt komen 
geheel ten goede aan Korfbalvereniging KVC. 

Iedereen is van harte welkom. Voor een frac-
tie van de nieuwprijs kunt u allerlei nuttige en 
leuke spullen aanschaff en!

Zondag 10 april rommelmarkt in Hoogeloon
Organisatie: korfb alvereniging KVC 

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

www.woon-trend.nl

Kerkstraat 47  • 5527 EE Hapert 
Tel. 0497-745557

Openingstijden: ma. gesloten
di. t/m vr. 10.00-17.00 uur, za. 10.00-16.00 uur

“Goei spul vur weinig” 
Zondag 10 april 
vanaf 10.00 uur 

overdekte rommelmarkt 
in Hoogeloon

BLADEL - De koff erbakverkoop in Bladel 
vindt plaats op 22 mei op het gildeterrein 
Schuttersoord bij het gildehuis van het 
Sint Jorisgilde Bladel. Het is een gemoede-
lijke markt waar van alles te koop is. 

Zelfgemaakte artikelen, curiosa, sieraden, 
antiek, boeken, speelgoed, tweedehands kle-
ding, games, DVD’s, meubeltjes, kunst, post-
zegels, noem maar op! Alles kan, zolang het 
maar in de auto past. Een busje of aanhanger 
gebruiken mag natuurlijk ook. 

Ook voor kinderen staan wij open. Zij kun-
nen (onder begeleiding) met een bolderkar 
komen. Het gildehuis is open voor een hapje 
en drankje en bij mooi weer ook het terras 
daarbij. Het idee van een koff erbakverkoop 
komt uit Engeland (Carboot sale), waarbij de 
mensen rechtstreeks vanuit de koff erbak van 
hun auto vaak overtollige spullen tegen een 
zacht prijsje verkopen en zo toch een leuk 
bedrag overhouden.

Inschrijven als verkoper kan via het inschrijf-
formulier op de onderstaande website-adres. 
De formulier moet u zelf afdrukken, invullen 
en verzenden (koff erbak@gildestjoris.nl).

Praktische informatie voor bezoekers
Het gildeterrein is open voor het publiek tus-
sen 10.00 en 15.00 uur en de entree is gratis. 
Er is ruim voldoende parkeergelegenheid en 
ook het parkeren is gratis. In het gildehuis zijn 
toiletten aanwezig. U kunt daar ook terecht 
voor een hapje of een drankje.

www.gildestjoris.nl

Koff erbak-
verkoop 
Sint Jorisgilde 
Bladel
Zondag 22 mei

REUSEL - Wat werd er getimmerd, ge-
bouwd, gezaagd en gemeten de laatste 
weken op basisschool de Leilinde. Wat 
was er toch aan de hand? De kleutergroe-
pen waren veranderd in een heuse bouw-
plaats vanwege het thema ‘d’n bouw’. 

Al spelenderwijs leerden de kinderen wat er 
allemaal komt kijken bij het bouwen van een 

huis en natuurlijk mochten ze zelf aan de slag 
als bouwvakker. Dat kon in de spelhoek in de 
klas maar ook op de bouwplaats buiten. Deze 
bouwplaats hebben we kunnen realiseren 
door de hulp van Van Gisbergen uit Hooge 
Mierde. Ook Visser Hoogeloon bv heeft een 
steentje bijgedragen door een demonstratie 
te komen geven met een minigraver, waar alle 
kinderen ook echt in mochten zitten. Daarom 
willen we deze bedrijven hartelijk bedanken 
voor hun medewerking. 

De kinderen hebben genoten van het thema 
en hebben er veel van geleerd. Wellicht zijn 
dit de bouwers van de toekomst!

Bouwers van de toekomst!
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Ik heb de Wielerspiegel van de Kempen 
geërfd. Twee dikke boeken over de ge-
schiedenis van de Kempische wielersport. 
Ik zit er eigenlijk een beetje mee omhoog. 
Het zijn geen fijne boeken. Ze zijn lang-
werpig, ingebonden aan de korte kant. 
Daardoor steken ze uit in de boekenkast. 
Bovendien zijn ze gedrukt op dik papier. 
Vroeg of laat vallen ze uit de band.

Ze lezen wel lekker moet ik zeggen. Omdat 
ze zo lang zijn, blijven de bladen vanzelf 
liggen als je ze omslaat. Je kunt de boeken 
lezen met je hand onder je kin.

Intrigerend is dat woord spiegel in de titel. 
In deze betekenis gaat het terug tot in de 
zeventiende eeuw: “Spiegel der Waereld” 
of “Spiegel vant laetste Oordeel ende 
vande Helle” of “Spiegel der Zotten”. De 
spiegel wordt hier teruggebracht tot zijn 
voornaamste eigenschap: de reflectie. 
Gereflecteerd wordt niet de lezer-kijker 
maar de realiteit van het boek. Beetje 
Harry Potter, hoor ik u denken. Spiegels die 
hun eigen ding hangen te doen. Juist niet, 
zeg ik dan. In de Harry Potterboeken ziet 
de lezer nou juist wel zichzelf. Toch? Nog 
maar eens goed lezen.

Eigenlijk heb ik niks met wielrennen. Ik 
heb ooit eens de tourtoto gewonnen. Per 
ongeluk. Vroeger ging je op voetbal, of, 
als je een meisje was, op korfbal. Fietsen 
deed je alleen naar de uitwedstrijden van 
je voetbalteam, gelijk je vader en je ooms 
voor je en hun vaders en ooms voor hen.

Als je al eens een wielrenner in je dorp had, 
dan was dat ook gelijk een held. Dat heeft 
me ook wel afgestoten. Die heldencultus 
eromheen. 

De jaarlijkse Ronde van Hapert kwam bij 
ons door de Molenstraat, dat weet ik nog 
goed. Mijn vader zette dan de tuinstoelen 
in de voortuin en tegenover ons deden 
ome Jan en tante Alda hetzelfde. Mijn zus 
en ik hielden ons pap aan onze kant ge-
zelschap, aan de overkant de twee jongens 
van ome Jan. Van mijn nichtjes geen spoor. 
Aan de lantaarnpaal schuin voor ons huis 
hing een luidspreker. Om de zoveel ronden 
werd er een premie afgeroepen.

Als het peloton voorbij kwam razen, wist je 
even niet waar je het had. Een luidruchtig, 
kleurrijk, in de Midalgan gedoopt gezel-
schap.

Mijn zus hield het na een paar rondjes al 
voor gezien. Ik vond dat niet heel sportief 
maar na een rondje of twintig vond ik het 
zelf ook een beetje eentonig worden en 
pakte ik mijn Arendsoog erbij. Mijn neven 
waren dan al lang weg. Af en toe kwam opa 
even kijken, “mee d’n hond”, tot ergernis 
van ome Jan. D’n hond moest aan de lijn 
maar opa vertikte het. Axel was een vrije 
natuur, niks lijn.

Bij elke doorkomst noteerden mijn vader 
en mijn oom de nummers van de voorsten. 
Waarom weet ik niet. Het leek me al net zo 
zinloos als het opschrijven van de ronde-
tijden bij het schaatsen in de krant of in de 
bijlage van de Revue uit de leesmap van 
ome Jo.

Terugkijkend heeft het tafereel iets aan-
doenlijks. Mijn vader en mijn oom in hun 
voortuinen, een thermosfles lauwe koff ie 
en wat lege flesjes bier op de formica klap-
tafeltjes naast zich, een kladblok op schoot 
en na elke passage bij elkaar de nummers 
verifiëren, de wedstrijdcommissarissen 
van het Molenstraat-klassement.

Huig

Het Molenstraat-
klassement

column

€ 0,-

Uw
hoortoestel

tot 30 april

€ 0,-€ 0,-€ 0,*

Bladel
Gindrapassage 15

Onze audiciens zijn getuige van de mooiste momenten. Dat is wat het juiste 
hoortoestel kan doen. U vindt dat nu bij ons al voor 0 euro! Hoe dat kan? We 
vergoeden tot 30 april de kosten die uw zorgverzekeraar niet vergoedt, met 
uitzondering van uw eigen risico en kosten voor oplaadbaar.

Maak nu een afspraak; bel 088 – 52 52 052 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Verander je leven met het juiste hoortoestel

*Zie voorwaarden op onze website

REGIO - Zaterdag 12 maart heeft Stichting 
Hee Goade Mee twee riksja’s geschonken 
aan ouderenzorgorganisatie Oktober. Met 
deze speciale fietsen kunnen bewoners 
van Oktober vele gezellige ritjes maken 
samen met een collega of vrijwilliger. 

Stichting Hee Goade Mee bestaat helaas niet 
meer. Ze zochten dus een goede bestemming 
voor de riksja’s. Deze werd gevonden in ou-
derenzorgorganisatie Oktober. Vier oud-vrij-
willigers van de stichting gaan zich nu in-
zetten als vrijwilliger bij Oktober. Er is straks 
één riksja voor regio Eersel/Bergeijk en één 
riksja voor de regio Bladel. Oktober gaat de 
fiets gebruiken om gezellige ritjes te maken 
met bewoners, maar ook mensen buiten de 
organisatie kunnen gebruikmaken van de 
fiets. Oktober neemt het gedachtegoed van 
de stichting over om zoveel mogelijk mensen 
geluksmomentjes te bezorgen. De fiets dient 
dan wel gereserveerd te worden. Samen met 
enkele vrijwilligers en bewoners, die regel-

matig gebruikmaken van de Riksja, werd er 
een feestelijke overdracht van gemaakt. De 
oprichters werden verwelkomd met een kop 
koff ie of thee en wat lekkers. Hierna heeft ma-
nager Rob Slegers een woordje gedaan om 
de stichting te bedanken voor deze bijzonde-
re schenking. Een stukje fietsen samen met 
de bewoners op de riksja’s kon natuurlijk niet 
ontbreken. Het moment werd samen afgeslo-
ten onder het genot van een lekkere lunch. 

Sponsors die het mogelijk hebben gemaakt 
dat de riksja is aangeschaft toen Stichting Hee 
Goade Mee startte zijn: Rabobank, Oranje-
fonds, gemeente Eersel, Ad Kokx Witgoed, Van 
Herk Fietsen Veldhoven en ’t Dorpsgenot Oerle. 

Interesse om als vrijwilliger te komen fiet-
sen bij Oktober? Wij gaan graag in gesprek! 
Neem contact op via 

www.zorginoktober.nl/
werken-bij-oktober/vrijwilligerswerk

Twee riksja’s geschonken aan Oktober
VESSEM - Na twee jaar van afgelasting zijn 
we blij dat dit jaar de Beerze ATB tocht wel 
door kan gaan. De tocht was uitgegroeid 
tot een begrip in de regio en ver daar om-
heen. Ruim 960 mountainbikers wisten de 
laatste keer (2019) de weg naar Vessem te 
vinden om deel te nemen aan onze moun-
tainbike tocht. 

Met plezier zijn we gestart met de voorbe-
reidingen voor een nieuwe tocht. In de co-
ronaperiode hebben steeds meer mannen en 
vrouwen ontdekt hoe fijn het is om actief erop 
uit te gaan in de mooie natuur in o.a. onze 
regio. We hopen dan ook dit jaar weer op veel 
enthousiaste deelnemers.

Bij onze toertocht staat veiligheid hoog in 
het vaandel. Zo staan er bij ieder gevaarlijk 
oversteekpunt twee vlaggers om het verkeer 

te waarschuwen en de fietsers veilig te laten 
oversteken. Ook controleren we vooraf de 
routes veelvuldig op bijvoorbeeld hinderlijke 
obstakels of andere gevaarlijke situaties. Bij 
de finish wordt iedere deelnemer boven de 
18 jaar getrakteerd op een heerlijk Beerze 
biertje in de binnentuin bij De Gouden Leeuw. 
De Beerze Brouwerij verzorgt deze traktatie al 
weer voor het 11e jaar! Dit gratis Beerze bier-
tje begint inmiddels een traditie te worden 
en is een herkenningspunt voor onze tocht: 
‘Oh ja, dat is die tocht mee dè pilske...’.. 

Een paar jaar geleden zijn we ook begonnen 
met de kids-tour. We hopen ook jaar weer 
een flinke delegatie stoere mountainbikers 
van de basisscholen uit Vessem en Wintelre 
(groep 5 t/m 8) te zien aan de start van de 
Beerze Brave Kids Tour. Deelname is gratis.

Dus heb je zin om op 3 april sportief bezig te 
zijn, te genieten van de prachtige natuur, ge-
heel ongedwongen en op jouw eigen tempo 
aan de ATB-tocht deel te nemen, dan zien 
we je graag tussen 08.30 en 10.00 uur aan de 
start in de binnentuin van De Gouden Leeuw, 
Jan Smuldersstraat 24. Halverwege is er tijd 
om even op adem te komen bij de post waar 
je de inwendige mens kunt versterken met 
soep, koek en sportdrank. Je kunt routes rij-
den van 25, 40 en 55 kilometer. De kosten 
van deelname bedragen € 5,00. Deelnemers 
onder 16 jaar fietsen gratis mee. Voor deelne-
mers onder de 18 jaar staat er bij de finish, in 
plaats van een Beerze biertje, een frisdrank 
naar keuze klaar. 

Zondag 3 april Beerze ATB tocht
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 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

VANAF
€ 2599,-

Trek Verve 2+ 
•  Sportief lichtgewicht E-bike met alu 

frame
•  Zeer krachtige Bosch Performance 

middenmotor 65Nm
•  Comfortabele verende voorvork en 

verende zadelpen
•  Zeer krachtige schijfremmen
•  Bosch Intuvia middendisplay
•  Accukeuze 300-400-500 Wh

Direct uit voorraad leverbaar!!

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

Trek E-bikes: de lichtste, sportiefste en sterkste...

Ketel model (Numatic)
Met grote stofzak en 
extra lange snoer
Gemaakt van 100% gerecycled  kunststof

STOFZUIGER AANBIEDING!!

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

+ + GRATIS + +
1 SET STOFZAKKEN

Nu 
€169,-

Door Piet Gijsbers

HAPERT - In een bijna volle grote zaal van 
gemeenschapshuis Den Tref in Hapert pre-
senteerde Tour- en Wielerclub Snelle Wiel 
- Bestronics zich op verrassende wijze. Na 
een powerpointfilm, waarin enkele hoofd-
sponsors zich met hun bedrijf aan het pu-
bliek voorstelden, leidde clubvoorzitter 
Rob Kuijpers de presentatie avond in. 

Enkele sponsoren die extra veel voor de ver-
eniging betekenen werden in het zonnetje 
gezet. Om te beginnen nam de presentator 
van de avond Rien van Horik de zaal mee 
naar de man die de clubsponsors al jaren-
lang voor de vereniging weet warm te maken. 
Hans Bogaars verwoordde de dankbaarheid 
van de club: “Voor ons als bestuur zijn de 
tientallen sponsors, groot en klein, gelijk. Ze 
dragen stuk voor stuk Het Snelle Wiel een 
warm hart toe. Waarvoor onze grote dank.” 

Enkele kledingsponsors kregen extra aan-
dacht, met name XOOOn en Habufa uit 
Hapert, VDL, Hendor Pompen, Bestronics, 
Bruns en Bioracer. De jonge Nederlandse 
kampioenen Beer van Beurden en Thomas 
Panken deden hun woordje, alsook Wilfred 
en Cindy Klappe die de clubkleding tot in de 
puntjes verzorgen. In een Memory Lane met 
tussendoor tal van foto’s uit de 75-jarige his-
torie van Het Snelle Wiel kwamen vervolgens 
de shirts in beeld die in de loop van de tijd 
de renners sierden. Een hele serie renners en 
rensters illustreerde het reilen en zeilen van 
de vereniging. Om te beginnen was daar Ton 

Jansen die het shirt uit 1968, dat hij als nieu-
weling droeg, nog eens had aangetrokken. 

Achtereenvolgens was het daarna de beurt 
aan MTB’ster Amy Kox, clubtrainer Arne 
Nuijts, jeugdtrainer Ad Rijkers, toerclubman 
Jos Akkermans, ex-Rabobank prof Theo El-
tink, Appelflappentocht-organisator Koen 
Hollebekkers, de twee belofterenners Jens 
van Korven en Kinley Bijl in het shirt van het 
samenwerkingsverband van de Bladelse ver-
eniging met drie regionale clubs, junior Yann 
van de Spijker, ex-Lotto-Jumbo prof Twan 
Castelijns, oud-clubvoorzitter Jurgen van 
Limpt, renster Fenny Coppelmans, MTB’er 
Brent van Geest en Dak van Netersel-samen-
steller Frank van Hoof. Veldrijdster Aniek van 
Alphen moest vanwege corona op het appèl 
ontbreken. 

Twee nieuwe shirts
Na de serie shirts uit het verleden werd het 
de hoogste tijd om het nieuwe clubshirt voor 
het voetlicht te brengen. De jeugdrenners Bo 
Klappe en Teun Harbers showden de nieuwe 
versie in het opvallende rood-zwart.  Als spe-
ciale verrassing had de vereniging nog een 
alternatief shirt in petto. Rob Kuijpers, in de 
twee jaren van Covid19 als nieuwe clubvoor-
zitter aangetreden, verwoordde het als volgt: 
“Ik ben er trots op en vind het leuk om zo’n 
mooie vereniging mee vorm te geven. We 
hebben een alternatief gezocht nu we ons na 
een paar jaar coronatijd eindelijk weer  eens 
publiekelijk kunnen tonen. Daarom hebben 
we naast het nieuwe clubshirt nog een alter-
natief retroshirt laten ontwerpen bij gelegen-
heid van ons 75-jarig jubileum.” Dat alterna-
tieve shirt, geheel in rood en wit met Snelle 
Wiel als opschrift, herinnert daarmee aan de 
allereerste clubtrui die door de renners van 
de Bladelse vereniging werd gedragen.

Snelle Wiel - Bestronics 
presenteert zich in het nieuw

Twee jeugdrenners van Snelle Wiel - Bestronics in het nieuwe shirt met een hele serie kledingsponsors die de komende 
drie jaren de vereniging ondersteunen. (Foto: Theo van Sambeek)

REUSEL - Het aftellen is 
begonnen en we zitten nu 
nog maar een week voor 
de Imants Grensloop en 
de Hollandershoeve Mini-
Survivalrun op zaterdag 2 
april in Reusel. Misschien 
bent u al bezig met de 

voorbereidingen op dit evenement, wij van 
AVR’69 zijn dat in ieder geval al wel.

Ontdek hierbij 2 redenen waarom je deze 
wedstrijd niet mag missen! Bij de Grensloop 
hebt je de keuze uit diverse afstanden: 5, 10  
en 15 km. Voor ieder wat wils. Op alle 3 de af-
standen zijn er geldprijzen te winnen voor de 
eerste 3 aankomende vrouwen en mannen. 
Deelnemers onder de 16 jaar mogen dit jaar 
op eigen verantwoordelijkheid meedoen aan 
deze wedstrijd. De organisatie heeft voor een 
nieuw gevarieerd parcours gezorgd.

Een superleuke Mini-Survivalrun voor de 
jeugd: autobanden, strobalen, krokodillen. De 
kinderen  moeten allerlei hindernissen trot-
seren en krijgen een leuke herinnering ach-
teraf. De Mini-Survivalrun is voor kinderen tot 
en met 15 jaar. Dit jaar is er geen ondergrens 
voor de leeftijd van de kinderen.

Heeft u zich nog niet ingeschreven, doe dit 
dan nog snel. Inschrijven is mogelijk tot en 
met 1 april (12.00 uur). Op de wedstrijddag 
2 april is inschrijven niet meer mogelijk. Alle 
informatie over deze evenementen vind je op 

www.avr69.nl

Imants Grensloop 
en Hollandershoeve 
Mini-Survivalrun
Zaterdag 2 april

EERSEL – Het Kempenmuseum De Acht 
Zaligheden houdt zondag 8 mei een open 
podium voor jong en oud met als thema 
‘Kempen’s Got Talent’.

Zing jij de sterren van de hemel of kun jij goed 
rappen? Ga jij helemaal los op je drumstel of 
beheers jij unieke dansmoves? Ben jij mis-
schien ergens anders knettergoed in? Wij 
denken dat er in de Kempen nog veel talent 
rondloopt. Daarom willen wij jullie een podi-
um bieden.

Neem contact met ons op via evenementen@
kempenmuseum.nl. Bij voldoende aan-
meldingen gaan we er een super gezellige 
middag van maken met jong, oud, opko-
mend en verborgen talent. Dus meld je nu 
aan! Kempenmuseum De Acht Zaligheden is 
gelegen aan de Kapelweg 2 in Eersel.

‘Kempen’s Got 
Talent’ bij 
Kempenmuseum 
De Acht Zaligheden

VERMAAK
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Bent u in 2021 gescheiden? Dan zullen u en 
uw ex-partner voortaan afzonderlijk de be-
lastingaangifte doen. Maar dit jaar hoéft dat 
nog niet.

Als jullie vorig jaar uit elkaar zijn gegaan, 
kunnen jullie er nog één keer voor kiezen om 
samen aangifte te doen. Jullie mogen dus 
doen alsof jullie het hele jaar fiscaal partners 
zijn geweest. Dit heeft als voordeel dat jullie 
de inkomsten en aftrekposten nog gunstig 
kunnen verdelen. Dat is doorgaans voor beide 
partijen voordeliger. Jullie kunnen er ook voor 
kiezen om nu al apart aangifte te doen. Met 
inkomsten en aftrekposten kan dan niet meer 
geschoven worden. Als jullie apart aangifte 
doen, is het wel raadzaam om in overleg de 
aangifte te doen, om (onaangename) verras-
singen in de toekomst te voorkomen. 

Een paar aandachtspunten bij het doen van de 
aangifte:
•  Hypotheekrenteaftrek. Of de hypotheekren-

te van jullie woning nog aftrekbaar is na de 
scheiding, hangt van verschillende zaken af. 
Wie betaalt de rente, wie van u woont in de 
woning en wat is erover afgesproken in het 
convenant?

•  Toeslagen. Wellicht heeft u na de scheiding 
recht op een toeslag. Zo kan het zijn dat u van-
wege de nieuwe financiële situatie aanspraak 
kunt maken op het Kindgebonden Budget, dat 
u recht heeft op een hogere kinderopvangtoe-
slag en dat u mogelijk in aanmerking komt voor 
zorgtoeslag en/of huurtoeslag. Het is in ieder 
geval de moeite waard om uit te zoeken waar 
u recht op heeft. Belangrijk: bij de aangifte kan 
de verdeling van inkomsten en vermogen in-
vloed hebben op de hoogte van uw toeslagen. 
Tijdens het scheidingstraject in onze praktijk 
proberen wij zo goed en volledig mogelijk in 

beeld te brengen welke toeslagen van toepas-
sing zullen zijn na de scheiding. Immers, voor 
iedereen die te maken heeft met een schei-
ding, is het belangrijk te weten hoeveel geld 
er na de scheiding over is “om brood van te 
kopen”. 

•  Eigenwoningforfait.  Het eigenwoningforfait 
is een percentage van de WOZ-waarde van 
jullie woning die bij uw belastbaar inkomen 
wordt opgeteld. In sommige gevallen moet 
u het eigenwoningforfait (deels) opgeven 
als ontvangen partneralimentatie. Dit geldt 
bijvoorbeeld  als u in de woning bent blijven 
wonen terwijl uw ex-partner (nog deels) eige-
naar is.

•  Partneralimentatie.  Wanneer er afspraken 
zijn gemaakt over partneralimentatie, heeft dat 
gevolgen voor de belastingaangifte. Betaalt u 
partneralimentatie? Dan is die aftrekbaar bij 
de aangifte. Ontvangt  u partneralimentatie? 
Dan moet u die opgeven als inkomen. Ge-
maakte kosten om partneralimentatie te krij-
gen, mag u eenmalig aftrekken. Hiervoor moet 
u wel een factuur kunnen overleggen. Kin-
deralimentatie is niet aftrekbaar voor de beta-
ler en niet belast bij de ontvanger. Belangrijk: 
de partneralimentatie die u ontvangt, kan ge-
volgen hebben voor uw recht op toeslagen.

Iedere scheiding en iedere situatie is uniek. 
De materie is complex en de emoties zijn vaak 
nog vers. Het is dus belangrijk dat u tijdens 
het scheidingsproces goed en duidelijk wordt 
geadviseerd over de (fiscale) gevolgen van de 
scheiding en dat de afspraken helder zijn opge-
nomen in het echtscheidingsconvenant. Laat u 
bij de aangifte over het jaar van scheiding ook 
altijd bijstaan door een gezamenlijke (belas-
ting)adviseur.

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators

Zo doet u aangifte over het jaar van scheiding

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

Verzoek aan 
verenigingen en organisaties

Weekblad PC55 wordt in het weekend verspreid. Sommige mensen lezen 
de krant direct, anderen op een later tijdstip in het weekend of wellicht in 
het begin van de week. 

Wij verzoeken verenigingen en stichtingen om berichtgeving over evene-
menten of activiteiten die in het weekend plaatsvinden uiterlijk twee weken 
van te voren aan ons door te geven. 

Op die manier kunnen we ervoor zorgen dat het tijdig in deze krant staat 
(een week vóór het evenement) en hebben alle lezers de gelegenheid zich 
voor te bereiden en het evenement te bezoeken. 

Bedankt voor de medewerking!

INFORMATIEF

WESTELBEERS - Wat gebeurt er toch bij 
de Kleine Beerze koff ieochtenden? Dins-
dag 15 maart vulde het gemoedelijke zaal-
tje van De Cultuurboerderij in Westelbeers 
zich met een betrokken publiek. Daar zorg-
den een goede kop koff ie met een Syrische 
versnapering en veel herkenning voor het 
gevoel van welkom te zijn.

Een inleiding was nauwelijks nodig, ondanks 
dat de stilte van de coronaperiode nog maar 
net achter ons ligt. De gasten wisten waar ze 
voor kwamen en toonden direct aansluiting 
bij het thema dat voortkomt uit de eerste 
koff ie-rondecyclus in 2020.

Kennismaken
Op verzoek van Ghislaine Baijens ging de 
ochtend van start met een kennismakings-
rondje. Alle gezichten even een naam, dat 
was genoeg om het laatste restje ‘verlegen-
heid’ weg te nemen. Na een korte uitleg over 
het doel van de bijeenkomsten door Monique 
en Ria (Leve de Kleine Beerze!), kon Theo 
Hendriks (projectgroep De Levende Beerze) 
het spits afbijten met zijn presentatie van de 
stand van zaken m.b.t. de herinrichting van 
het beekdal van de Kleine Beerze.

Verandering is de constante
Was in 2007 de eerste versie van de ge-
biedsopgave voor het beekdal nog gericht 
op ecologie, schoon water, leefbaarheid en 
de relatie met Brainport. Inmiddels zijn daar 
de urgenties ‘klimaat’ en ‘stikstof’ nog eens 
bijgekomen en we weten allemaal hoe het 
thema ‘wonen’ staat te dringen. Dat maakt 
het gebiedsproces des te uitdagender. Theo 
wijst op de doorgroei van het ruilverkave-
lingslandschap uit de jaren 70, dat primair op 
productie gericht was, naar een meer adap-
tief beekdal, dat plaats kan bieden aan een 
bonte waaier van functies.

Wat wil je bieden?
Jim Steenbakkers van Visit Eersel toonde een 
model met profielen om mogelijke bezoekers 
in beeld te brengen. Vanuit die profielen kun 
je doorredeneren naar welke bezoeker je wil 
aantrekken, hoe je die bereikt en wat je nodig 
hebt om deze bezoeker te boeien. Daarmee 
waren we terug bij de vorige cyclus, waarin 
we onze schatkist gevuld hebben met karak-
teristieken van de streek. Dat komt nu mooi 
van pas!

Even wegwijs maken
Als recreatieondernemer in Hoogeloon ver-
telde Arjan Verhagen hoe zijn gasten hech-
ten aan een goede geleiding door het gebied. 
Even op gang helpen met een paar tips! Je wil 
je gasten wegwijs maken met een program-
ma dat bij hen past. Dan wil je uit kunnen 
pakken met bijzonderheden die hen raken en 
het gevoel geven ‘ik ben in de Kempen ge-
weest’ en hopelijk komen ze dan graag nog 
eens terug.

Evenwicht
Genoeg input voor een snelle dialoog. Drie 
stellingen prikkelden de gasten direct tot re-
flectie. Er klonken opmerkelijke geluiden en 
er was veel overeenstemming. Met de op-
brengst van de dialoog gaan we verder in een 
mini-workshop. Iedereen die zich betrokken 
voelt bij het beekdal van de kleine Beerze is 
welkom.

Datum en tijd: dinsdagochtend 29 maart, 
10.00 uur. Locatie: De Biestheuvel, Hoogcas-
teren 25 in Hoogeloon. Graag even aanmel-
den: deelname@brabantsekempen.eu. Voor 
meer info: 

www.levendebeerze.nl/
verhalen-uit-de-streek

Veel animo voor de Kleine 
Beerze koffi  eochtenden

Uniek: stijldansen nieuwe stijl met de dan-
sen van nu. Ook salsa/bachata, swingsoluti-
on, het kan allemaal! Lessen op elke dag van 
de week. Dansschool Hellendoorn, al 77 jaar 
de gezelligste dansschool van Brabant, heeft 
weer een uitgebreid dansaanbod voor jong 
en oud in de Kempen met wekelijks dans/
thema-avonden. Nu ook 1 keer per maand 
speciaal voor alleengaanden 40-plus in de 
vorm van een ‘back in time’ avond.

3 generaties van professionele dansleraren 
staan garant voor de nieuwste trends, maar 
natuurlijk ook voor de traditionele dansen, 
waarbij een gezellig avondje uit centraal staat. 
Stijldansen nieuwe stijl: voor alle leeftijden. Je 
leert vooral de dansen die je ook daadwerke-
lijk nodig hebt, zodat je je op elk feestje van 
je beste kant kunt laten zien. Salsa/bachata/
kizomba: voor alle leeftijden, lekker uitleven 
op zwoele latin muziek en veel makkelijker te 

leren dan je denkt. Swingsolution, rock and 
roll: voor mensen die van het betere gooi- en 
smijtwerk houden.

Kunt u al dansen, instromen is bij ons geen 
probleem, wij zoeken een geschikte club. Van 
beginners tot en met topklasse in diverse ni-
veaus, ook gezelligheidsclubs. Dansen wan-
neer het u uitkomt. Wij verzorgen danslessen 
op alle dagen van de week, waardoor u geen 
dansles hoeft te missen. Bijvoorbeeld bij on-
regelmatige diensten. U zit niet vast aan een 
bepaalde dag (gratis inhaallessen).

Wij hopen u te mogen begroeten bij de groot-
ste en gezelligste dansschool van Brabant. 
Voor aanmeldingen en info (lestijden) kunt u 
bellen naar Wim Hellendoorn, tel. 06-55140501 
of kijk voor het complete programma op 

www.dansschoolhellendoorn.nl

Uitgebreid dansaanbod bij Dansschool Hellendoorn



7 25 maart 2022

99 bedrijven openen hun deuren

Op 9 april 2022 is het tijd voor alweer de 
vierde editie van de Open Bedrijven Dag. 
Tijdens deze dag openen 99 bedrijven hun 
deuren waarbij iedereen een kijkje achter 
de schermen kan nemen en deel kan 
nemen aan super gave activiteiten. Van 
biertje drinken uit een grote plastic zak tot 
en met een kijkje in de spelersbus van PSV. 
Dit wil je niet missen!

Al jaren een succes
Al sinds 2019 organiseert Werken in de 
Kempen de Open Bedrijven Dag. Bij de laat-
ste live-editie in 2020  werden de bedrijven 
bezocht door zo’n 18.000 bezoekers. Gezien 
de verdubbeling van het aantal deelnemende 
bedrijven, verwachten we dat er dit jaar nog 
véél meer mensen op uit zullen trekken. 

Een gezellige zaterdag 
Met de gaafste workshops, rondleidingen 
en de grappigste activiteiten is je vervelen 
tijdens de Open Bedrijven Dag géén optie. 
Het evenement is voor jong en oud dus ook jij 
bent van harte welkom bij allerlei bedrijven in 
de regio’s Eindhoven, Tilburg en de Kempen. 
“Ik ben eerder al bij de Open Bedrijven Dag 
geweest en vind het leuk om gewoon mee te 
mogen doen!”- Meis (8 jaar)

Ben erbij
De Open Bedrijven Dag is dé plek voor als je 
nog een studiekeuze moet maken of om je 
te oriënteren waar jij na je studie terecht wilt 
komen. Denk je na over een carrièreswitch? 
Wees dan zeker van je zaak en kom een kijkje 
nemen bij verschillende bedrijven binnen 
jouw favoriete branche. En hoe leuk is het om 
eens een kijkje te nemen bij het bedrijf waar 

jouw vriend, vriendin of familielid werkt. Dit is 
je kans om met eigen ogen te zien wat er zich 
achter die grote roldeuren afspeelt op het 
industrieterrein afspeelt. Je maakt het mee op 
9 april 2022 van 10.00 tot 16.00 uur! 

Deelnemers 
Maar liefst 99 bedrijven in de regio’s Tilburg, 
Eindhoven en de Kempen hebben zich aan-

gemeld voor het event. Het belooft dan ook 
een feestelijke dag te worden. Wil je weten 
welke bedrijven er allemaal mee doen en 
wat er te zien valt? Neem dan een kijkje op 
onderstaande website of haal gratis een 
Open Bedrijven Dag magazine bij een Jumbo 
bij jou in de buurt!

www.openbedrijvendag.nl

INFORMATIEF

Voorjaarsmarkt
zaterdag 9 april Hapert

10:00 - 16:00 uur
Met 50 kramen verdeeld over de

Kerkstraat, Markt & Oude Provincialeweg
Divers aanbod kramen met o.a. textiel, 

snuisterijen, sieraden, creatieve
creaties & lekkere hapjes

NOG MAAR EEN PAAR
KRAMEN BESCHIKBAAR

Mail voor info naar:
cmhapert@gmail.com

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

Verkoop voorjaarsviolen

www.vandommelenbloemen.nl

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
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Speelt er iets in jouw dorp of wijk wat aandacht verdient, 
neem contact met ons op via info@bladel.vvd.nl

bedankt!
voor het stemmen

OM DE HOEK

HAPERT - Metaalindustrie Vermeulen ver-
huist naar het Kempisch Bedrijvenpark in 
Hapert. Op een kavel van ruim 5.500 m² 
wordt een moderne fabriek gebouwd voor 
de bewerking van metaal. 

Metaalindustrie Vermeulen BV is gespeciali-
seerd in lasersnijden, ponsnibbelen en kan-
ten. Dit is het computergestuurd bewerken 
van metalen platen tot nieuwe onderdelen en 
vormen. Het leveren van kleine tot middelgro-
te series is hun specialiteit. Het bedrijf pro-
duceert allerlei onderdelen voor machines en 
metalen producten uit diverse metaalsoorten 
zoals staal, roestvaststaal of aluminium. 

Het familiebedrijf is in 1962 opgericht in Eind-
hoven en later vanwege uitbreiding verhuisd 
naar Bladel. Sinds 1979 is het bedrijf geves-
tigd op bedrijventerrein De Sleutel in Bladel. 
Vanwege groei is het bedrijf nu toe aan de 
volgende stap op het KBP. Op een zichtloca-
tie aan de provinciale weg wordt een nieuwe 
duurzame en moderne fabriek gebouwd. Het 
nieuwe pand is ontworpen door CS2 archi-

tecten. Naar verwachting wordt eind 2022 
gestart met de bouw. 

Het Kempisch Bedrijvenpark is een regio-
naal bedrijventerrein van 69 ha groot, dat is 
aangelegd door de vier Kempengemeenten 
Bergeijk, Bladel, Eersel en Reusel-De Mier-
den. Inmiddels is 90% van het bedrijvenpark 
verkocht. Meer informatie: 

www.kempischbedrijvenpark.com

Metaalindustrie Vermeulen BV 
naar Kempisch Bedrijvenpark

V.l.n.r.: Frank Rombouts, Remco Bosma en Ron van Gompel

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

BLADEL/EERSEL - Vorig jaar septem-
ber stond er een leuke wedstrijd in PC55. 
Een samenwerking van De Smaak! ijs en 
chocolade en de creatieve doe-pagina van 
Bregje Raaijmakers en Angelique Lem-
mens: Maak de Smaak!

Lezers konden hun favoriete ijssmaak beden-
ken, opschrijven welke ingrediënten hiervoor 
nodig waren en hun smaak inleveren bij de 
ijssalons in Eersel of Bladel. Er waren een 
kleine honderd inzendingen en het was voor 
de jury dan ook een flinke klus om hier een 
selectie uit te maken.

Samen met de ijsmeester zijn er 6 winnende 
kandidaten gekozen. Deze kandidaten zijn op 
woensdagmiddag 16 februari in de ijskeuken 
hun eigen ijs komen bereiden samen met de 
ijsmeester. Het ging om de volgende 6 span-

nende smaken: framboos-rozenbottel met 
witte chocolade, Heksia, Boff ertjesijs (met 
poff ertjessmaak), Tropically cream, Citrus 
cheesecake en Toetje. Na bereiding van deze 
unieke smaken volgde de ultieme smaaktest: 
welke smaak was de grote winnaar? Alle kan-
didaten mochten proeven en punten uitdelen 
(behalve aan hun eigen smaak natuurlijk). 

De jury, bestaande uit ijsmeester Hans Ken-
nis, Angelique Lemmens en Bregje Raaij-
makers, gaven de doorslaggevende punten 
en na wijs beraad werd er een winnaar ge-
kozen. Noor Smolders uit Hapert won met 
haar ingezonden smaak Tropical cream een 
jaar lang gratis ijs bij De Smaak. Binnenkort 
is deze winnende smaak met ananasroomijs 
met een hint van kaneel, kaneelsuikertjes en 
caramelsaus de smaak van de maand. Dus 
kom jij deze winnaar ook proeven?

Maak de Smaak ijswedstrijd

REGIO - De 87ste Boekenweek, van 9 tot 18 
april, is een ode aan de eerste liefde. Een 
eerste liefde overspoelt je met gevoelens 
en verlangens die je eerder nog niet kende. 
Een nieuwe wereld vol behoeften, driften 
en onzekerheden openbaart zich. Kom 
naar de Bibliotheek om mee te praten over 
dit thema en je te laten inspireren door de 
mooiste boekentips.

Boekenactie ‘Eerste liefde voor een boek’
Wat was jouw eerste liefde voor een boek? 
Misschien heb je ooit een boek gelezen 
waardoor je kennis maakte met een bepaalde 
schrijver, of gaf een boek je inzicht in bepaal-
de thema’s, of heb je door het lezen van een 
boek nieuwe landen leren kennen, of… Laat 
andere bezoekers kennismaken met jouw 

eerste liefde voor een boek. In de Bibliotheek 
van Bladel, Eersel, Hapert en Reusel kun je op 
ludieke manier de ervaringen met jouw ‘eer-
ste liefde’ delen. Kom langs, dan vertellen we 
je er meer over.

Workshop ‘Vriend/vriendin gezocht!’
Voor veel mensen is het normaal om te daten 
of anderen te leren kennen via websites of 
apps, maar voor sommigen is het nieuw. Wil 
je ook die stap zetten maar eerst leren hoe 
het precies werkt? Kom dan naar de work-
shop ‘Vriend/vriendin gezocht!’. Deze work-
shop gaat niet alleen over het online daten, 
maar ook over het online sluiten van vriend-
schappen of het zoeken naar bijvoorbeeld 
een wandel- of sportmaatje. Je krijgt duide-
lijke uitleg over de do’s en don’ts van online 
contact leggen. Je leert waar je op moet let-
ten en hoe je een account moet aanmaken. 

De workshop is gratis en wordt in verschil-
lende vestigingen gegeven: dinsdag 12 april, 
14.00-15.30 uur, Bibliotheek Bladel; dinsdag 
12 april, 19.30-21.00 uur, Bibliotheek Eersel; 
woensdag 13 april, 10.00-11.30 uur, Bibliotheek 
Reusel; woensdag 13 april, 10.00-11.30 uur, 
Aquinohuis Bergeijk en donderdag 14 april, 
10.00-11.30 uur, Bibliotheek Oirschot. 

Aanmelden kan via de website www.biblio-
theekdekempen.nl/boekenweek. Neem wel 
zelf een telefoon, tablet of laptop mee naar 
de workshop, want we gaan ook oefenen! Op 
onze website vind je meer informatie, andere 
activiteiten en inspirerende lees- en luister-
tips bij het thema.

Vier de Boekenweek bij de Bibliotheek
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Al meer dan 77 jaar uw adres voor dansen en gezelligheid

Stijldansen
voor jeugd, 
paren en 

alleengaanden

Salsa

Bachata

Dinsdag 29 maart
Zaal ‘t Drieske te Hulsel
19.00 uur Salsa/Bachata 
20.00 uur Paren Gevorderden
20.30 uur Stijldansen Beginners/
   Nieuwe stijl

Maandag 28 maart
Het Buurthuis te Bladel
19.00 uur Stijldansen Gevorderden
20.00 uur Stijldansen Beginners/
   Nieuwe stijl
21.00 uur Salsa/Bachata 

Kijk voor lessen in andere dorpen op   

www.dansschoolhellendoorn.nl

SSLLEEDDAA SS

Boerenkamplaan 43 • Someren • info@dansschoolhellendoorn.nl • Tel. 06 - 55 14 05 01

Like ons voor het 
laatste nieuws

Instromen op een latere datum is mogelijk. Bel voor de mogelijkheden.

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Ja, het mag weer! Een hele dag 
live-muziek. Genieten van de beste cover- 
bands, gegarandeerd sfeer, drankje 
erbij, hapje misschien. Een klein festival 
met bands die veel gemeen hebben: ze 
repeteren allemaal in hetzelfde oefen- 
lokaal, spelen het liefst rock-covers en 
hebben allemaal het muziekvirus in hun lijf.  
Matrex-Rox heet het evenement en gaat 
plaatsvinden op zondag 3 april in Het 
Buurthuis in Bladel. Entree: € 5,-.

Geschiedenis
De oefenruimte is van Ruud Geboers en de 
anekdote hoe hij eraan gekomen is, is bijzon-
der. “Ik maak al mijn hele leven muziek, dat 
moet ik eerst vertellen”, begint hij zijn verhaal. 
“Ik had een metaalbedrijf in Hapert, Matrex 
en daarmee zat ik dertig jaar geleden in een 
vrij duur huurpand. Ik kwam op een bepaald 
moment Wim van Eijk tegen en hij wist me 
te vertellen dat er een pand van hem te koop 
kwam. Het eerste en enige bedrijfspand op 
de Industrieweg in die tijd. Binnen een week 
was de koop geregeld en kon de verhuizing 
gepland worden. Onder het pand zat een 
kelder die op geen enkele wijze bij het be-
drijfspand te betrekken was. Ik zag meteen 
mogelijkheden, verkocht mijn Harley Davids-
on om er geluidsapparatuur van te kopen en 
maakte er een repetitielokaal van. De rest is 
geschiedenis.”

Verbindende factor
Peter Vugts repeteert met zijn band ROUTE 
66 al een flink aantal jaren in de kelder. “Van 
alle gemakken voorzien, goede apparatuur en 
wat mij betreft precies de goede sfeer voor de 
muziek die we spelen: rock. Een echte ‘man-
cave’ die past bij de muziek die we spelen. 
Wij zijn één van de vele bands die het lokaal 
gebruiken om te repeteren en onlangs kwam 
Ruud met het idee om een keer gezamenlijk 
op te gaan treden. Dat idee hebben we uitge-
werkt en als geschikte locatie kwamen we bij 
Het Buurthuis terecht: niet te groot en pre-
cies de juiste sfeer om een lange middag van 
muziek te genieten.” De twee mannen ken-
nen elkaar goed en delen dezelfde passie: 
muziek. “Je kunt er altijd je ei in kwijt, muziek 
ontspant en het verbindt”, vindt Ruud. “Mooi 
om een keer met z’n allen te gaan spelen. We 
kennen elkaar als muzikanten maar horen el-
kaar niet vaak spelen; iedere band heeft een 
eigen repetitiedag. De verbindende factor is 
rock, dat is wat de meeste bands spelen.”

Muziekliefhebbers
Al pratende komt de ene na de andere anek-
dote op tafel. Ruud: “Ik herinner me een op-
treden waar maar een handjevol mensen 
aanwezig was. Noem het een betaalde re-
petitie maar de aanwezigen hadden een ge-
weldige avond.” Peter stond ooit voor 5.000 
man. “Ik weet niet of ze allemaal voor onze 
band kwamen, maar leuk was het wel. Het 
Ploegfestival in Bergeijk was het. Ach, het 

maakt eigenlijk niet uit met hoeveel man je 
ergens bent, als het maar met mensen is die 
van muziek houden. Toch? Dat hopen we ook 
op 3 april. Daarom zeggen we: de middag 
is uitsluitend voor muziekliefhebbers en die 
komen dan ook zeker aan hun trekken.” 

Kaartjes aan de kassa of in de voorverkoop af 
te halen, elke zondag bij Het Buurthuis.

Matrex-Rox
Muziekfestival in Het Buurthuis 
van bands die repetitieruimte delen

De bands die optreden (twee podia) zijn: 
• Sabbatical – 15.00 uur
• The Alquin Project – 16.00 uur
• PigFuckers – 17.00 uur
• Hello George – 18.00 uur
• The Wibra’s – 19.00 uur
• ROUTE 66 – 20.00 uur

ROUTE 66

Sabbatical PigFuckers
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Op steeds meer huizen wordt stroom 
opgewekt. Ongeveer een derde van die 
stroom wordt door de bewoners direct ge-
bruikt. De rest wordt geleverd aan het net. 
Door de salderingsregeling is deze vorm 
van opslag nu nog interessant. Maar de 
salderingsregeling staat op de nominatie 
om afgeschaft te worden. Door de veelheid 
van zonnedaken en de grootschalige op-
wekking op land staat het elektriciteitsnet-
werk zwaar onder druk. In de Kempen is 
sprake van netcongesties. Grootschalige 
levering kan al niet meer en grootschalige 
afname bereikt ook haar grens. Er moet 
wat gebeuren en opslag is daarbij een to-
verwoord. 

Een van de mogelijkheden is een buurtbat-
terij. Daar zijn in Nederland al voorbeelden 
van. Een aantal woningen (15 tot 35) worden 
via een intelligent netwerk gekoppeld aan 
een buurtaccu. Wanneer een woning meer 
stroom opwekt dan ze gebruikt, dan wordt 
eerst gekeken waar die stroom wel gebruikt 
kan worden. Als er binnen het netwerk geen 
vraag is, wordt de stroom opgeslagen in een 

collectieve batterij. Als de vraag naar stroom 
groter is dan het aanbod, dan levert deze 
batterij stroom aan de woningen. Elektrische 
auto’s op de oprit kunnen ook aan het net-
werk gekoppeld worden. Deelauto’s kunnen 
aangesloten worden en hebben altijd een 
volle accu. 

Een opslagsysteem op buurtniveau kan inte-
ressant zijn voor zowel de bewoners als de 
netbeheerder. Het netwerk wordt minder be-
last en de bewoners profiteren optimaal van 
hun zelf op gewekte stroom. Ze zijn dus min-
der afhankelijk van energieleveranciers en de 
prijsvorming op de energiemarkt.

Een buurtbatterij vraagt om een collectieve, 
mogelijk coöperatieve aanpak. Dat past bij 
KempenEnergie en daarom willen we aan de 
slag met een buurtbatterij. We zoeken men-
sen die een werkgroep willen vormen om uit 
te zoeken hoe dit gerealiseerd kan worden. 
We zoeken bewoners en buurten die hier 
interesse in hebben. Dat kunnen nieuwe 
buurten zijn maar ook bestaande.

Meld je aan via info@kempenenergie.nl of 
loop even binnen bij onze energieloketten.

www.kempenenergie.nl

Buurtbatterij
Advies over energieverbruik

collectieve batterij. Als de vraag naar stroom 
groter is dan het aanbod, dan levert deze 
batterij stroom aan de woningen. Elektrische 
auto’s op de oprit kunnen ook aan het net-
werk gekoppeld worden. Deelauto’s kunnen 

Advies over energieverbruikAdvies over energieverbruik

Violen F1 “grootbloemig”
 Bosviolen “kleinbloemig”
 Assortiment voorjaarsbloeiers 

Assortiment vaste planten

UIT EIGEN KWEKERIJ
Broekstraat 15 - Bergeijk - Tel. 06-222 09 819

 voorjaarsbloeiers 

UIT EIGEN KWEKERIJ

Openingsuren:
ma. t/m vr. van 9 tot 17 u

za. van 9 tot 16 u

Broekstraat 15 • Bergeijk
Tel. 06-222 09 819
Like ons op Facebook

REUSEL-DE MIERDEN - Vanaf 19 april kunt 
u ze weer zien rijden, de duofietsen van de 
Stichting Duofietsen Reusel-de Mierden 
met daarop een vrijwilliger en gast. Inwo-
ners uit Reusel-de Mierden, die niet meer 
zelfstandig kunnen fietsen of die eenzaam 
thuis zitten, kunnen en mogen mee. 

De stichting heeft namelijk als doel om een 
bijdrage te leveren aan het sociaal klimaat in 
de gemeente Reusel-de Mierden. Door het 
organiseren van fietsritjes in groepsverband 
wil men eenzaamheid van vooral ouderen 
bestrijden en proberen deze een leuke mid-
dag te bezorgen. Het project stelt tevens 
zowel ouderen als jongeren met een licha-
melijke (en/of verstandelijke) beperking die 
graag fietsen, maar dit zelfstandig niet meer 
kunnen, in de gelegenheid om met een vrij-
williger samen te fietsen op een duofiets met 
trapondersteuning. 

Wij beschikken over 8 duofietsen en 1 rol-
stoelfiets, gesponsord door o.a. gemeente 
Reusel-de Mierden (aanjaagsubsidie), Dela 

Goededoelenfonds, Coöperatiefonds Rabo-
bank, VDL foundation, Kansfonds, Oranje-
fonds, LVC, RCOAK en IFRB. De 8ste duofiets 
hebben we over kunnen nemen van de fami-
lie Lepelaars i.s.m. het VSB fonds en enkele 
lokale sponsoren o.a. Huijbregts Infra BV, 
Adriaans Accountants BV, Faes BV, Hedico 
en Hoverniersbedrijf Michelbrink. De fietsen 
hebben we kosteloos gestald in een ruimte, 
beschikbaar gesteld door Borvast BV van de 
Gebr. van de Borne (Kloase).

Bij onze stichting zijn op dit moment 67 vrij-
willigers actief. Als u als gast of als vrijwilli-
ger mee wilt, meldt u dan aan. We rijden bij 
goed weer elke werkdag met 7 fietsen, maar 
in de toekomst is het best mogelijk om met 2 
groepen te gaan fietsen, waardoor alle fiet-
sen (9) ingezet worden. Dit is afhankelijk van 
het aantal beschikbare vrijwilligers en gasten 
die mee willen. Als u als vrijwilliger mee wilt 
bepaald u zelf op welke middag en hoe vaak 
u mee wilt per maand. Elke gast die mee wil 
wordt ruim van te voren uitgenodigd via een 
persoonlijke uitnodiging, wordt op de dag 
thuis opgehaald en na afloop van de rit weer 
netjes thuisgebracht. U bezoekt over het al-
gemeen twee terrassen. De kosten zijn € 7,00 
per middag. De consumptie op het tweede 
terras is voor eigen rekening.  

Voor meer informatie kan men bellen naar 
Ad van Limpt, tel. 642478 of 06-23465275. 
Aanmelden: stuur een mailtje naar info@
duofietsenreusel.nl of a.limpt43@upcmail.nl

We gaan weer beginnen met duofi etsen

LAGE MIERDE - 
Vanwege het 50-
jarig jubileum wordt 
er op maandag 6 
juni, vanaf 14.00 
uur, op het park van 
de tennisvereniging 
een feestelijke ge-
zellige middag ge-
organiseerd voor 

leden en familie, oud-leden en familie, 
sponsors maar ook voor niet-leden. Ieder-
een is welkom! Dus zegt het voort.

Zin in een feestelijke middag, kom dan gezel-
lig langs. Ook voor de kleintjes zullen er leuke 
activiteiten zijn. Neem gerust je racket mee 
want er kan die middag ook op de vernieuw-
de banen een potje getennist worden.

Om organisatorische reden stellen wij het op 
prijs, dat als je van plan bent te komen, alvast 
een mailtje stuurt naar tctwisselt@hotmail.nl 

Dus noteer de datum alvast in de agenda en 
houd de komende tijd de informatie over dit 
jubileum en de feestmiddag in de gaten.

Tennisvereniging TC Twisselt bestaat 50 jaar!
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NUMMER ZESTIEN BESTAAT 10 JAAR... EN DAT GAAN WE VIEREN!!

NUMMER ZESTIEN | YOUR FASHION STORE | WWW.NUMMERZESTIEN.EU
SNIEDERSLAAN | BLADEL | TEL: 0497 360088 

10-50%
KORTING

OP DE GEHELE AANKOOP!*

10%
KORTING

IN DE
WEBSHOP

NUMMERZESTIEN.EU
OOTDFASHION.EU

*M.U.V. VAN STUDIO ANNELOES, MALELIONS EN B.NOSY

RAD VAN FORTUIN
WOENSDAG 23 T/M ZONDAG 27 MAART 12-17 UUR

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Bij basisschool de Toermalijn in 
Bladel hebben ze de inwoners van Oekraïne  
een hart onder de riem gestoken door het 
zingen van een prachtig, toepasselijk lied. 
Daarnaast liep er een inzamelingsactie 
voor Giro 555, die ruim over de € 1.200,- 
opleverde. Leerkracht en initiatiefnemer 
Ellen de Laat-van Gompel praat PC55 bij 
over de actie.

Lied
“Het begon eigenlijk heel klein”, begint Ellen 
het verhaal. “Ik hoorde van de actie ‘wij staan 
hier sterk’, tevens de titel van het lied, op de 
melodie van ‘We are the World’. Ik vond het 
meteen een mooie actie. Ik overlegde met 
Patrick Adriaanse, de directeur, en die vond 
het goed. De tijd drong want ik hoorde van 
het initiatief in het weekend en op woens-
dag 16 maart om 11.55 uur zou het lied door 
meerdere scholen in het land klinken. Die tijd 
was niet voor niets zo gekozen, het voelt als 
vijf voor twaalf voor de wereldvrede. Tweeën-
halve dag om voor te bereiden dus maar wij 
gaan zo’n uitdaging niet uit de weg. Mijn col-
lega’s waren direct enthousiast en begonnen 
met de leerlingen te oefenen.”

Groots
Uiteraard werd het onderwerp ‘oorlog’ in de 
klassen besproken. “Het past bij onze metho-
de van de Vreedzame School, die we al jaren 
hanteren. Leerlingen waren er van doordron-
gen dat het met ‘een hand geven en sorry 

zeggen’ niet op te lossen is in Rusland. We 
hebben het op hun niveau uitgelegd en ze 
begrijpen dat de mogelijkheid erin zit dat er 
kinderen uit Oekraïne bij ons op school gaan 
komen. Ik weet zeker dat ze een warm wel-
kom te wachten staat.” 

De bedoeling was dat de actie klein zou blij-
ven. “Mislukt”, lacht Ellen. “Het begon met 
het idee om een liedje te zingen en een klein 
stukje in deze lokale krant. Maar al gauw 
kwam Omroep Brabant erbij en liepen de 
boxen waar ouders en andere belangstellen-
den een bijdrage in konden doen, over van de 
gulle giften. Maar liefst ruim € 1.200,- haalden 
we op voor Giro 555. Prachtig.”

Samen
Het lied klonk om 11.55 uur door de straten 
rondom de Toermalijn. “Het was een emoti-
oneel moment”, kijkt Ellen terug. “Uit volle 
borst werd gezongen door de driehonderd 
leerlingen van onze school. Eén kindje zei dat 
ze zó hard had gezongen dat ze het in Oe-
kraïne konden horen. Hoe mooi is dat? Vol 
overtuiging goed doen voor een ander. Hoe 
kun je een kind uitleggen wat oorlog is? Ze 
begrijpen er niks van en tegelijk snappen ze 
het heel goed. Die verwarring is groot. Ook bij 
de leerlingen van de NT2 groep die ik bege-
leid. Sommige zijn zelf vluchteling. Herinne-
ringen komen terug en dat zijn niet de fijnste 
herinneringen. Ze weten nog dat de bommen 
vielen en hun huizen kapot gemaakt waren. 
Vreselijk. Maar ze voelden ook nu de warmte 
van hun medeleerlingen.” 

Het gevoel van ‘samen’ is wat voor Ellen de 
actie het meest succesvol heeft gemaakt. 
“Voor het eerst sinds de uitbraak van corona 

deden we als school weer echt iets sámen en 
dat voelde ontzettend goed.”

Samen voor Oekraïne
Lied en inzameling door De Toermalijn om vluchtelingen hart onder de riem te steken

De bedoeling was dat de actie klein zou blijven. “Mislukt”, lacht Ellen. “Het begon met het idee om een liedje te zingen 
en een klein stukje in deze lokale krant. Maar al gauw kwam Omroep Brabant erbij en liepen de boxen waar ouders 
en andere belangstellenden een bijdrage in konden doen, over van de gulle giften. Ruim € 1.200,- haalden we op voor  
Giro 555. Prachtig.”

IN AKTIE
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De foto van de vorige keer had als onderwerp 
een carnavalsoptocht. Zoveel is duidelijk. 
Voorop loopt de harmonie en kort daarachter 
valt een wagen te onderscheiden met daarop 
iets wat lijkt op een raad van elf. En het is in 
Hapert, ook dat staat buiten kijf. Het tafereel 
speelt zich af op de Oude Provincialeweg. 
Achter de carnavalswagen ligt het kruispunt 
met de Voort. Café Floren is net niet te zien, 
een hoekje van het huis van dokter Corsten en 
zijn enorme voortuin (vijver?) nog net wel.

De foto is afkomstig uit een serie waarvan we 
vermoeden dat we die moeten plaatsen in 1961. 
Op een van de andere foto’s is burgemeester 
Van Woensel te zien, met prins carnaval en een 
joekel van een rioleringsbuis. Dat zou kunnen 

kloppen. In 1961 werd er inderdaad riolering aangelegd en op de foto is duidelijk te zien 
dat er langs de Oude Provincialeweg – toen net overgenomen van de provincie, nadat de 
grote provinciale weg buiten het dorp was komen te liggen – wordt gewerkt. Op de ach-
tergrond zijn bouwketen te zien, rechts ligt de berm open. Op nog een andere foto uit de 
serie is ook wegenbouwer Heijmans van de partij.

Meer weten we niet. Misschien vergissen we ons en is het 1962. De prins op de wagen 
zou dan Dré I zijn, niet alleen de eerste Dré maar de eerste überhaupt in de historie van 
de Pintewippers. Wie het weet mag het zeggen. De winnares, Jeanne van de Borne, houdt 
het op 1955 of 1956, wat eigenlijk niet kan, of het zou een soort proto-carnavalsviering 
moeten zijn geweest. Maar zij zat er het dichtste bij, dus krijgt zij de prijs.

Voor de prijsvraag van de maand maart blijven 
we een beetje in het culturele, zij het aan de 
schilderachtige kant van de cultuur. We zoeken 
de naam van een bekende plaatselijke kunst-
schilder, u kent hem allemaal. Mogelijk bezit 
u zelfs een werk van hem. U ziet hem hier op 
de foto met burgemeester Wouters, tijdens een 
expositie in het Hapertse gemeentehuis in 1988. 
Veertien jaar eerder exposeerde hij al in Bladel. 
De vraag is: wie is deze schilder?

U kunt uw inzendingen zoals altijd mailen naar heemkundebladel@gmail.com. 
Doe mee en maak kans op een leuke prijs. Succes!

www.heemkundebladel.nl

Nieuwe skylines

Markt 4

REUSEL - Op zondag 10 april verzorgt het 
Reusels Gemengd Koor, na een langdurige 
periode van noodgedwongen stilstand 
vanwege de coronapandemie, weer een 
Passieconcert in de kerk van O.L.Vr. 
Tenhemelopneming in Reusel. Het concert 
begint om 14.30 uur en vanaf 14.00 uur is 
de kerk open voor publiek.

Het concert begint met de uitvoering door 
het Reusels Gemengd Koor met ‘Hör mein 
Bitten’ van Felix Mendelssohn Bartholdy. Bij 
deze uitvoering treedt als soliste op de sop-
raan Kasue Goto. Het geheel wordt begeleid 
door het gelegenheidsorkest. Hierna wordt 
door het orkest een prachtig muziekstuk  
voor o.a. strijkorkest, harp en orgel ten geho-
re gebracht: ‘Sospiri’ van van Edward Elgar.

In deze laatste week voor Pasen sluit het Reu-
sels Gemengd Koor dit concert vervolgens 
op gepaste wijze af met ‘Die Sieben Worte 
Jesu am Kreuz’ van César Franck. Heel toe-
passelijk, niet alleen vanwege Pasen, maar 
ook omdat dit jaar het César Franck-jaar 
wordt gevierd. Behalve van koor en orkest 
en de bijzondere sfeer kunt u bij dit werk op-
nieuw genieten van de sopraan Kazue Goto 
en verder van de tenor Erik Bomers en bas 
Noël Casteleyn.

De muzikale begeleiding wordt verzorgd 
door een strijkersensemble, bestaande uit 
Leontien Akkerman (1e viool), Isis Windhorst 

(2e viool), Kim Roosendaal (altviool), Marthe 
Kalkhoven (cello) en Sarah Verbist (con-
trabas). Verder neemt aan deze uitvoering 
ook deel Tamara Baar (harp). De blazers en 
overige muzikanten zijn Tobias van Dongen 
(hoorn), Francisco Morgado Costa (fagot), 
Fenneken Tigchelaar en Catarina Santos 
(fluit), Paulien te Winkel (hobo) en Michiel 
Mollen (pauken). Op het kistorgel speelt Sjak 
Smulders. De algehele muzikale leiding van 
dit concert ligt in vertrouwde handen van de 
vaste dirigent Tom Vos.

De entree voor dit prachtige en sfeervolle 
concert is gratis. Wel wordt na afloop van het 
concert, als bijdrage voor de hoge kosten van 
deze muzikale middag, een vrijwillige inza-
meling gehouden d.m.v. onze collectemand-
jes achter in de kerk. Door ruimhartig deel te 
nemen aan deze financiële inzameling laat 
u ook uw waardering blijken voor dit mooie 
Passieconcert van dit enthousiaste koor en 
maakt u het mede voor hen mogelijk om te 
starten met de voorbereiding van alweer een 
nieuw concert dat hopelijk al voor het einde 
van dit jaar kan worden uitgevoerd. 

Mocht u geïnteresseerd zijn om het koor 
daarbij te komen versterken, aarzel dan niet 
en neem contact op. Dat kan o.a. ook via 
reuselsgemengdkoor@gmail.com   

Het Reusels Gemengd Koor wenst u veel 
luistergenot toe bij deze uitvoering!

Passieconcert in kerk van 
O.L.Vr. Tenhemelopneming in Reusel
Zondag 10 april, 14.30 uur

BLADEL – Op maandag 21 maart werden 
tijdens de jaarvergadering van EHBO-ver-
eniging Bladel enkele leden vanwege hun 
jubileum in het zonnetje gezet. Waar we 
vorig jaar ons 65-jarig verenigingsjubileum 
niet zoals gepland konden vieren, stonden 
de coronamaatregelen het nu wel toe om 
bijeen te komen en deze leden (alsnog) op 
een voetstuk te plaatsen. 

Hoewel natuurlijk elke vereniging vrijwilligers 
kent, heeft onze verenging hierin een speciaal 
karakter. Al onze leden zijn namelijk tegelijker-
tijd vrijwilligers die zich inzetten voor andere 
verenigingen en initiatieven. Alle jubilarissen 
hebben in de jaren dat ze actief zijn voor onze 
vereniging met hun inzet, kennis en kunde 
talloze evenementen in met name Bladel en 
Netersel mede mogelijk gemaakt. Suzan van 
Herk, Mariëlle van Gompel, Johan Heester-
beek en Jos Hoezen vierden hun 15-jarig jubi-
leum. Waar Mariëlle en Johan naast hun inzet 
op evenementen ook onderdeel zijn van het 
bestuur van de vereniging, is Jos op zijn plaats 
al geruime tijd actief als LOTUS (Landelijke 
Opleiding Tot Uitbeelding van Slachtoff ers) 
voor de vereniging. Hetty de Leeuw, Gerard 
Panken en Kees van Rooij vierden hun 25-jarig 
jubileum en Greet van Gompel is daarnaast al 

35 jaar verbonden aan de vereniging. Alle vier 
zijn ze, ook na 25 jaar, nog volop actief voor de 
vereniging. Kees, oud-voorzitter, is daarnaast 
ook lid van het bestuur van de vereniging en 
Greet is in al jaren actief als verbandmeester 
voor de vereniging. Harrie Baselmans, Kees 
Wouters en Lia van Heeswijk zijn al 40 jaar lid 
van de vereniging en zetten zich nog steeds 
met ziel en zaligheid in voor verschillende 
evenementen. Lia is daarnaast al jaren actief 
als LOTUS en heeft net als Jos een belangrijk 
aandeel in onze maandelijkse oefenavonden. 
Tot slot werden ook twee ereleden in het zon-
netje gezet. Zo vierde Corry Coppens haar 55-
jarig jubileum en Harrie Kraayvanger zijn 65-
jarig jubileum. Beide hebben een lange staat 
van dienst binnen de vereniging en hebben, 
ondanks dat ze nu op de achtergrond betrok-
ken zijn, in de jaren heel wat vrijwillige uren 
gedraaid. Corry is daarnaast zelfs ruim 40 jaar 
secretaris van de vereniging geweest. 

Trots is het juiste woord om te geven aan het 
gevoel dat binnen de vereniging leeft voor 
deze en alle andere leden van onze vereni-
ging die zich belangeloos inzetten voor an-
deren. Zeker in een tijd waarin jezelf belange-
loos inzetten voor een ander, niet altijd meer 
vanzelfsprekend lijkt te zijn.

 Jubilarissen van EHBO-vereniging Bladel

Foto door Elly Heesterbeek
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Geopend: di. t/m vr.  9.30 - 17.30  •  za.  9.30 - 16.00  

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

Het gemak van alles onder één dak bij De Laat Slaapexpert
Kom bij ons langs voor jouw compleet ingerichte slaapkamer. Naast de ruime keuze in slaapsystemen 
van verschillende merken bieden wij een groot assortiment aan in kwaliteitstextiel. De service 
en deskundigheid van De Laat Slaapexpert reikt tot aan jouw slaapkamer. Bestellingen 
worden gratis aan huis geleverd en gemonteerd door ons vakkundige bezorgteam.

www.delaatslaapexpert.nl

*Voorwaarden in de winkel

€2.999,-
140x200 cm

Elektrisch

€4.285,

CARESSE 7010

met
GRATIS

HOOFDBORD
t.w.v.

€200,-

27 MAART

Koopzondag BLADEL

13.00 - 17.00 uur

*
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Gastouder

Zin om tijdens een kop koffie de
mogelijkheden en uren te bespreken?
App of bel Lotte (Manager): 06-18724176

Als gastouder lever je een waardevolle
bijdrage aan de ontwikkeling van
kinderen. Gewoon vanuit huis met

scholing en professionele begeleiding
vanuit Stichting Samenwijs!

Wist je dat..
Wanneer je een pedagogische hbo

studie volgt, je zelfs tijdens je studie
kan werken in de BSO of

kinderopvang?!

We bespreken graag samen de
mogelijkheden!

Samen spelen, samen leren, samen werken: Samenwijs!
Gemeente Hilvarenbeek en Middelbeers

Kinderopvang

Wil jij graag in een liefdevolle en
professionele omgeving met
kinderen werken? Dan is de

kinderopvang van Samenwijs echt
iets voor jou!

Buitenschoolse opvang

Ben jij opzoek naar een (bij)baan voor
de middagen en in de vakanties? Dan is

dit zeker iets voor jou!

Verschillende diploma's volstaan:
Check dit via de kinderopvangwerkt

diplomacheck

Nieuwsgierig?! Check

de QR-code voor meer

informatie!

Samenwijs toppers gezocht
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 7

Within each of the five 9x9 squares, each digit from 1-9 occurs once within each row, column 
and 3x3 block. There is only one solution, and you can find it without guessing.

©2015 KRAZYDAD.COM

#7

9 5 4 8 1 2 4
1 3 8 7

7 2 9 6 6 5
5 9 7 3

1 7 3 7 8 6 1
4 6 9 6

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

3 2 7 3 2 9
4 7

7 2
8 2

9 1 4 3 2 7
4 3 4 2 7 1 4

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

3 2 4 9
6 7 1 5 4 3

3 2 4 7
7 4 8 9 8 6 2

 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!

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 12

You think O
edipus had a problem

 -- Adam
 w

as Eve's m
other.

6 2
4 5 8

7 4 8
3 2

5 6 7
2 9

5 2 7
8 1 3

7 1

In een cryptofilippine is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van cryptische omschrijvingen, die 
vaak twee of meer aanwijzingen bevatten. Sommige vakjes zijn voorzien van een getal; voor hetzelfde getal staat 

dezelfde letter. Zo verkrijg je door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere woorden in de puz-
zel. Deze kunnen dan alvast worden ingevuld. Bij juiste invulling komt in de gekleurde verticale balk van boven naar 

beneden een woord of uitdrukking te staan. Dat is de oplossing!

Cryptofilippine – Thema: Oorlog 
 

   A 1  7  1  12 2       
 B 3 7  11  6 10    3 3 10    
    C 14  11   7 1 6      
D 10   9    10   10 9  13  1  
 E  8 14  7 10      13 10    
   F  1 8  10  1   1 3    
 G 1  2  7  10  10   10   10 7 
     H  1 3   7  3 10    
I 1 10  10  2  9  1  10      
      J  10  9  11   10 10  
     K 6  8   9 7 1 8    
 L 12  8  2  4  8  9  7    
M  10 7  3 11     10   12  12  
     N  9 7   9 1  10 10   
 O 5  2 10  5     1 2     
       P   3  7      
 Q 3 1  12   10   9  1   1 3 
    R 3 7 1   3  6  4  9  

 
 

A - Langs die weg bereiken we nooit vrede (10)
B - Wat Poetin wil is baanbrekend (15)
C - Zo begraaf je de strijdbijl (4,6)
D - Vroeg of laat loopt het (verkeerd) af (3,8,6)
E - Soldatengerecht (13)
F - Sneeuwballengevecht (5,6)
G - Hij heeft het helemáál voor het zeggen (16)
H - Agressieve bui (10)
I - Munitie voor repeteergeweren (13)
J - Passage uit een staakt-het-vurenakkoord (11)
K - Voor velen de weg naar vrijheid (11)

L - Hij haalt onopvallend de trekker over (13)
M - Dan gaat het leger weer naar waar het 
  vandaan kwam (5,4,2,5)
N - Oorlogsdrama (11)
O - Begint met het afvuren van een startpistool (12)
P - Klinkt niet dat ze op volle oorlogssterkte zijn (5)
Q - Niet te geloven dat zo’n strijd gevoerd wordt (16)
R - Landenstrijd (12)

 Stuur je oplossing voor dinsdagavond 24.00 uur in door het oplossingswoord 
door te geven via de website www.pc55.nl of mail 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!

De winnaar van vorige week is: 

Jorryn Harbers
      uit Hapert

met het oplossingswoord: ‘smeerleverworst’

Jorryn heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

De puzze   lprijs van deze week, 
is een PC55-pakket bestaande

uit een heuptas (sport)handdoek 
en bidon.

De winnaar van vorige week is: De winnaar van vorige week is: 

Cryptofilippine
Oorlog

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 12

G
attuso's Extension O

f M
urphy's Law

:
N

othing is ever so bad that it can't get w
orse.

4 2 7 1
3 5 9

3 4 5 8
8 9 3 5

4 2
7 5 6 1

8 9 7 4
6 5 8

7 5 3 1

Ill
us

ie

James HondJames Hond

Een illusie is een schijnbare werkelijkheid of een onjuist idee van de werkelijkheid. Geloof 
(niet) alles dat je ziet in deze optische illusie. Is het gezichtsbedrog? Of toch niet.......? 
Hieronder een ‘paar gekke moertjes’. Het is een echt object. Kun jij uitvogelen hoe de staaf 
er doorheen gestoken is?
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BLADEL-HAPERT - In het najaar van 2019 
heb ik me aangesloten bij BlaaltoBeat-
Cancer om op 4 juni 2020 samen met deze 
mooie club mensen mee te doen aan de 
Alpe d’Huzes. Door het beklimmen van de 
Alpe d’Huez ga ik proberen zoveel mogelijk 
geld op te halen voor onderzoek naar kan-
ker en naar verbetering van de kwaliteit van 
leven voor mensen met kanker.

Hiervoor heb ik via het KWF een actiepagina 
gekregen waarop  gedoneerd kan worden en 
waar het geld op komt dat ik heb opgehaald 
via activiteiten. In de aanloop naar Alpe d’Hu-
zes 2020 hebben veel mensen mij gesteund 
met bemoedigende woorden maar vooral 
ook d.m.v. geld te doneren op mijn actiepa-
gina, geweldig. Bij sportcenter Hapert heb ik 
een spinningmarathon mogen organiseren, 
wat superleuk en erg succesvol was... Helaas 
werd de editie Alpe d’Huzes 2020 geannu-
leerd vanwege corona, evenals de editie 2021. 

Inmiddels is bekendgemaakt door het KWF 
dat ze groen licht hebben gekregen voor Alpe 
d’Huzes 2022 en de voorbereidingen van het 
Alpe d’Huzes-team van BlaaltobeatCancer. 

Daarom zijn we in volle gang om op 2 juni 
2022 voor de strijd tegen kanker de Alpe 
d’Huez op te fietsen en wandelen. Het opge-
haalde geld van mijn actiepagina mag mee 
naar Alpe d’Huzes 2022 en daarom neem ik 
iedereen die mij heeft gesteund een beetje 
mee de Alpe d’Huez op.

Waarom doe ik aan Alpe d’Huzes mee? Ieder-
een heeft van dichtbij, wat verder weg of mis-
schien wel persoonlijk, met kanker te maken 
of te maken gehad. Zelf heb ik mijn vader, een 
broer, een zus en een schoonbroer aan deze 
ziekte verloren. Wie weet hadden ze - met 
wat we nu weten over kanker -  nog een kans 
gehad om  te overleven, maar toen waren ze 
kansloos. Een schoonzus heeft longkanker 
overleefd, mede dankzij de mogelijkheden 
die er tegenwoordig zijn om kanker te ge-
nezen. In oktober 2021 is één van mijn beste 
vrienden overleden. Een geweldige strijdlus-
tige vriend maar de ziekte kanker kon hij niet 
meer overwinnen. Ook Peter neem ik mee 
de berg op... Daarom is onderzoek naar deze 
verschrikkelijke ziekte hard nodig. Hoe meer 
geld ik kan ophalen, hoe meer ik kan bijdra-
gen aan onderzoek voor een wereld zonder 
kanker. Het bedrag komt 100% ten goede aan 
kankeronderzoek.

Nogmaals wil ik iedereen bedanken die me 
steunen in mijn deelname aan de Alpe d’Hu-
zes. Uiteraard is het nog altijd mogelijk om te 
doneren op mijn actiepagina om het inmid-
dels opgehaalde bedrag te verhogen, want 
uiteindelijk hoe meer geld er is voor onder-
zoek naar kanker, hoe meer er kan worden 
gedaan om deze ziekte te bestrijden. Mijn 
persoonlijke pagina waarop je kunt doneren 
is: www.opgevenisgeenoptie.nl/fundraisers/
lauhuybregts7800/. Alvast bedankt daarvoor!

Lau Huybregts

Alpe d’Huzes 2022
Deelname van Lau Huybregts met team BlaaltobeatCancer

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

± 100 banken

diverse 
eetkamerstoelen

± 150 relaxfauteuils3000 M2SHOWROOM

Mindfulness en beeldende therapie  
Communiceren zonder woorden

Gezondheidscentrum ’t Oude Klooster
Beeldende Therapie
Praktijk Anita van den Brand

Burgemeester Van Houdtplein 22H
5531 GN Bladel

E-mail: info@praktijkanitavandenbrand.com

De gevolgen van het coronavirus en de maatregelen ertegen hebben grote invloed op onze 
mentale gezondheid. Denk hierbij aan het verlies van een dierbare, baan of eigen 
onderneming, herstellen na het coronavirus, wegvallen van de structuur, minder sociale 
contacten etc. Het praten over of voelen van deze ervaringen is niet altijd eenvoudig. 

Pieker je veel, voel je je vaak somber of moe of heb je vaak last van lichamelijke klachten, 
vind je het moeilijk om te ontspannen en om met stress om te gaan? Tijdens mindfulness en 
beeldende therapie leer je oude gewoonten die tot stress lijden te doorbreken. Je leert 
anders omgaan met het verlies en met de gevoelens die daarbij horen. Je hoeft hiervoor niet 
creatief te zijn.

Bent u aanvullend verzekerd, dan wordt de therapie waarschijnlijk geheel of gedeeltelijk 
vergoedt. 

Kijk voor meer informatie op de website 

www.praktijkanitavandenbrand.com 

BERGEIJK - We star-
ten op zondag 10 april, 
van 12.00 tot 18.00 uur, 
gelijk met een spette-
rend openingsfeest. De 
entree is voor iedereen 
gratis en er zijn volop 
extraatjes, zoals een DJ, 

oud-Hollandse spelen, schminkkraam enz. 

Ook aan de ouders is gedacht, want er is (al-
léén die dag) alcohol tegen een zacht prijsje 
verkrijgbaar en er komt ook een frietkar. We 
verzoeken iedereen om tijdens dit openings-
feest géén eigen versnaperingen mee te 
brengen. 

De speeltuin is daarna weer geopend op 
woensdag-, vrijdag-, zaterdag- en zondag-
middag van 13.00 tot 17.00 uur. Tijdens de 
basisschoolvakantie dagelijks. Ook op 1e en 
2e Paasdag zijn we open. De toegangsprijs is 
nog steeds maar € 1,50 p.p. (alle leeftijden). 
Of koop een all-in kaart voor slechts € 5,00. 
Dat is voor entree, 2x ranja/chips of snoep-
zak/ijsje. De zwembaden gaan voorlopig nog 
niet open.

We zijn nog volop bezig om de speeltuin weer 
helemaal tip-top in orde te maken. Er zijn 
diverse nieuwe speeltoestellen bijgekomen 
en er kan nu ook bij ons voortaan gepind 
worden. We hopen jullie allemaal vanaf 10 
april weer te mogen zien!

Speeltuin de Bucht 
gaat zondag 10 april 
weer open!

WESTELBEERS - Op vrijdagavond 1 april, 
om 20.15 uur, treedt Freek de Jonge, met 
zijn conference ‘Goden, helden, slachtof-
fers en nabestaanden’, op in De Cultuur-
boerderij, Voldijnseweg 8 in Westelbeers. 

De conference ‘Goden, helden, slachtoff ers 
en nabestaanden’ is met muziek, over de 
huidige tijd... Wees welkom!

Reserveren kan via onze website:

www.cultuurboerderij.nl

Optreden van 
Freek de Jonge in 
De Cultuurboerderij

INFORMATIEF
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Een dikke duim omhoog voor Bianca’s oneindig enthou-
siasme om de kar te trekken bij de Schouw in Bladel. Elke 
woensdagmorgen komen 15 deelnemers bij elkaar voor 
gezellige of informatieve activiteiten en 15 maart bestond 
de buurtgroep alweer 5 jaar.

De vrijwilligers 
Anjo, Maatje, Petra, Riet en Marijke

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

Een dikke duim omhoog voor de vrijwilligers uit Casteren, die onder leiding van Harrie Swaanen, 
Casteren hebben opgeschoond samen met de kinderen van groep 7-8 van de St.-Jansschool.

Jeanne 

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

Een duim omhoog en een compliment aan de leden van de kerkhofploeg in Hoogeloon. 
Zij hebben het stukje bos bij de Mariakapel in een paar dagen tijd flink gesnoeid en netjes 
gemaakt. Keurig!

Pastoor Schilder

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... het 
Vrijheidsbeeld dat 
in New York staat 
een cadeautje van 
de Fransen was? 
Het beeldt de 
Romeinse godin 
Libertas uit. 
Het beeld werd 

verscheept in 214 
kratten en bestond 
uit 350 stukken. 

Het voetstuk was in 
april 1886 klaar en 
het duurde 4 maanden 

om het beeld in 
elkaar te zetten.

www.loesje.nl
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m

ALLERHANDE

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

HOOGELOON - Heeft u ook een fiets in de 
schuur die  niet meer gebruikt wordt? Of 
een kinderfiets waar uw kind allang uit-
gegroeid is? Bent u op zoek naar een gro-
ter model? Heeft uw zoon/of dochter een 
middelbare schoolfiets nodig of hebt u een 
kinderstoeltje wat overbodig is? Dan is de 
tweedehandsfietsenbeurs echt iets voor u!

Kopers opgelet
Op zondag 10 april, van 12.00 tot 15.00 uur, 
wordt er in Hoogeloon wederom een tweede-
handsfietsenbeurs georganiseerd. Net zoals 
voorgaande jaren bij Gooskens Hout, 
Breestraat 25 in Hoogeloon. U bent van harte 
welkom rond te snuff elen. Schrijf de datum 
alvast in uw agenda. De toegang is gratis.  

Verkopers opgelet
Wilt u 1 of meerdere fietsen of accessoires 
verkopen? Wij zorgen ervoor. U hoeft tijdens 
de beurs niet aanwezig te zijn. U blijft ano-
niem en en u bepaalt zelf de prijs. Wij zetten 
daar echter nog 10% op voor het goede doel 
(die betaalt de klant) en 10% van uw op-
brengst gaat ook naar een Hoogeloonse ver-
eniging. Het enige wat u verder moet doen is 
uw fiets(en) en/of accessoires inleveren op 
zondag 10 april tussen 09.00 en 11.00 uur en 
tussen 16.00 en 16.30 uur het geld (of in het 
slechtste geval uw fiets) weer ophalen. 

Voor meer informatie kunt u bellen naar Anke, 
tel. 06-53604342 of Yvonne, tel. 06-54650991 
of mailen: fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl

Zondag 10 april tweedehands-
fi etsenbeurs  in Hoogeloon

STEENSEL - Op zondag 3 april organiseert 
korfbalvereniging FSC weer haar jaarlijkse 
grote vlooienmarkt in gemeenschapshuis 
De Höllekes, Korte Kerkstraat 7 in Steensel.

Alle beschikbare ruimtes van het gemeen-
schapshuis zullen weer tot de nok gevuld zijn 
met allerlei mooie spullen, die netjes gesor-
teerd zijn. Er zijn aparte ruimtes met speel-

goed en boeken en vooral de audiohoek is 
altijd zeer in trek. Vanaf het podium in de 
grote zaal worden mooie of aparte artikelen 
per opbod verkocht. Dus sla je slag!

Behalve in De Höllekes worden ook op het 
bijbehorende plein zeer bruikbare spullen te 
koop aangeboden. De markt duurt van 10.30 
tot 14.30 uur. De toegang is gratis!

Grote vlooienmarkt in De Höllekes

BLADEL - De workshop  
is bedoeld voor al die-
genen die bekendheid 
willen opdoen met het 
Engels in woord en ge-
sprek. Het begrijpen 
van zinnen en uitspra-

ken in een eenvoudig gesprek om daar-
na zelf met vragen, dan wel opmerkingen 
daartoe bij te dragen. Ook onze huidige 
maatschappij vergt immers al enige kennis 
van het Engels, denk b.v. aan TV-program-
ma’s en aan computertermen.

Daarnaast gaan we op vakantie naar landen 
waarbij Engels meestal gebruikt kan worden 
als communicatie en het Nederlands nutte-
loos blijkt. Ervaring in het gebruik van het 
Engels is niet van belang.

Er is geen bepaald gereedschap nodig in de 
vorm van boeken e.d. Er wordt immers géén 
diepgaande grammatica behandeld. Het is 
dus ook geen leergang voor schoolengels. 
Het gebruik van de taal in alledaagse situa-
ties staat voorop.

Deze 10 lessen worden bij voldoende deelna-
me iedere dinsdagmiddag van 13.30 tot 16.00 
uur gegeven en kosten hiervan zijn € 45,- en 
€ 3,- voor de kopieën. Aanvang van deze 
cursus wordt bij voldoende aanmeldingen 
vastgesteld. 

U kunt zich aanmelden via de website van 
Het Kompas: www.kompasbladel.nl. Voor 
meer informatie kunt u mailen naar het adres 
info@kompasbladel.nl of bellen naar nummer 
0497-385069.

Workshop Engelse conversatie bij Het Kompas
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Muzikale begeleiding gezocht
Zanggroep Medium uit Hapert zoekt een  
muzikant die hun koor kan begeleiden op 
piano of gitaar.

Iedere woensdagavond repeteert deze  
gezellige groep dames en heren ca. 1,5 uur. 
Dan wordt onder begeleiding van een diri-
gent geoefend aan diverse zangstukken. Het 
repertoire is breed en varieert van gospel,  
populair, Nederlandstalig, tot Afrikaans, 
Spaans en Latijn. 

Wil jij zanggroep Medium muzikaal onder-
steunen tijdens repetities en uitvoeringen? 
Neem dan snel contact op en kom een keer 
kennismaken met het koor op woensdag-
avond!

Info bij Corry Stoelinga, 06-57412744 of e-mail  
naar zanggroepmedium@hotmail.com

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

Gezellig maatje voor Tim
Lunet zorg zoekt voor Tim, een vrolijke spon-
tane man van 41 jaar met een lichte verstan-
delijke beperking uit Reusel, een leuk maatje.

Tim speelt graag Memory en wil je daar-
om uitdagen samen met hem een “potje” te 
komen spelen. Daarnaast zoekt hij ook ie-
mand waarmee hij gezellig op een terras een 
drankje kan drinken en met wie hij musicals 
of muziekevenementen kan bezoeken.

Lijkt het je leuk om dit samen met hem te 
doen? Dan ben jij de persoon die Tim zoekt! 
Info bij Patricia Peters: 088-5515610 of mail 
naar vrijwilligerswerk@lunetzorg.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

De wandelsokken kunt u ophalen bij  
Voet & Goed aan de Markt 54 in Hapert.
  
De sporthanddoek/bidon/heuptas kunt u 
ophalen bij PC55, Hoefblad 40 in Hapert.

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

EERSEL - Op zaterdag 9 april, van 10.00 tot 
13.00 uur, is er een garagesale in Eersel. 
In de straten Willibrorduslaan, Kerkstraat, 
Dijk, Quackelaer, Postakkers en alle stra-
ten die er tussen liggen. 

Er worden allerlei spullen te koop aangebo-
den op de opritten en in de garages. De or-
ganisatie is in handen van de gezamenlijke 
buurtverenigingen Willibrorduslaan, de Pöst 
en Den Ouwen Dijk. Tot ziens op 9 april!

Zaterdag 9 april garagesale in Eersel

Alexiastraat 32
6031 DD Nederweert

T 0495-524062
E atjreijnders@gmail.com

IBAN NL32 RABO 0166 9268 79  |  KVK 13036040  |  BTW ID Nr. NL001296075B36
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Alexiastraat 32
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 administratiekantoor

ReijndeRs
Voor uw

administraties  n  fiscale adviezen  n  IB aangifte

Sandy Kolman
T: 06-38673453

Praktijk VOET Reflexologie • De Vliegert 36 • 
 

 Hapert
 info@mijnvoetreflex.nl • www.mijnvoetreflex.nl

in de regio
ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 APRIL
EXPOSITIE TEKEN- EN SCHILDERCLUB 
DE BLAALSE SCHOOL
Locatie: Den Herd, Emmaplein 4, Bladel. 
Tijd: zaterdag 13.00-17.00 uur, zondag 11.00-
17.00 uur. Gratis entree. Expositie is heel 
divers: abstract, realistisch, landschappen, 
portretten, bloemen en stillevens. 

ZONDAG 17 EN MAANDAG 18 APRIL
EXPOSITIE FOTOCLUB LUCIFER
Locatie: D’n Boogerd, Servatiusstraat 6,
Vessem. Tijd beide dagen: 13.00-17.00 uur.
De fotografen zijn present voor een praatje!

1E & 3E ZATERDAG
BEZICHTIGING 
HAPERTSE GRAANMOLEN
Locatie: Molenstraat 34, Hapert.
Open: 10.00-16.00 uur en op afspraak.

Een expositie aanmelden?
Vul het formulier in op de website van PC55.
www.pc55.nl/opgave-event

Kienen - dinsdag 29 maart
In D’n Aachterûm om 13.30 uur met 
leuke prijsjes Ook niet-leden zijn  
van harte welkom.

Muziekmiddag - donderdag 31 maart
Van 14.00 tot 16.00 uur organiseren 
wij, voor het eerst na de corona- 
pandemie, een muziekmiddag in 
D’n Aachterûm met de Grensmuzi-
kanten. Welkom allemaal.

Bestuur KBO-Reusel
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Hoe gaat het met u?

Een geslaagde 
boomfeestdag!
Op woensdagochtend 16 maart 2022 was het 
eindelijk weer zover, het was boomfeestdag! Tijdens 
boomfeestdag gaan leerlingen van bijna alle 
basisscholen in de gemeente met één of meer klassen 
op verschillende locaties in de gemeente bomen 
planten. De afgelopen 2 jaar kon boomfeestdag niet 
doorgaan vanwege de coronapandemie. Ook dit jaar 
was het van tevoren niet zeker of het door kon gaan. 
Daarom heeft de landelijke organisatie besloten om 
boomfeestdag dit jaar nogmaals te verschuiven van 
maart naar november. In de gemeente Bladel is ervoor 
gekozen om de boomfeestdag toch door te laten 
gaan op 16 maart. Het is namelijk niet met zekerheid 
te zeggen of de boompjes in november al hun 
bladeren hebben verloren en aangeplant kunnen 
worden. 

De leerlingen kregen vooraf uitleg over hoe zij het 
boompje het beste in de grond konden zetten. Net 
als voorgaande jaren werden ook dit jaar de 
leerlingen bij het plantwerk ondersteund door de 
medewerkers van Kempenplus. Er zijn ruim 1500 
bomen geplant, verspreid over 7 locaties. Ook 
wethouder Fons d’Haens heeft verschillende 
leerlingen geholpen bij het planten van de boompjes. 
Gooskens Hout heeft de bomen dit jaar gesponsord.

Er wordt ook met de leerlingen gesproken over het 
belang van de bossen en de natuur om ons heen. Zo 
ontstaat met deze leuke jaarlijkse activiteit ook een 
stukje bewustwording.

Een vreemde vraag misschien om deze brief mee te 
beginnen. Maar ik besef me heel goed dat de beelden 
van de oorlog in Oekraïne en het menselijke leed van de 
Oekraïners ons niet in de koude kleren gaan zitten. Veel 
mensen die ik spreek, zijn er door van slag. We voelen 
ons machteloos, we willen helpen waar we kunnen. Dat 
blijkt wel uit het grote bedrag dat er is ingezameld door 
Giro 555. Daarnaast zijn er ook in onze gemeente 
verschillende initiatieven opgezet door particulieren en 
bedrijven. Dat vind ik hartverwarmend.

De gemeente is zelf ook actief. We hebben na overleg 
met verschillende aanbieders van (tijdelijke) woonruimte 
een lijst met mogelijke opvangplekken aangelegd voor 
de Veiligheidsregio. Zij coördineren de regionale opvang. 
Op het moment dat ik deze brief schrijf, is nog niet 
duidelijk of we ook in onze gemeente Oekraïense 
vluchtelingen gaan opvangen. Als daar meer over 
bekend is, informeren we u via de PC55, onze website: 
www.bladel.nl, sociale media en (als de opvang in uw 
buurt zou plaatsvinden) per brief.

De Europese Unie heeft verschillende sancties ingesteld 
tegen Rusland. Deze hebben gevolgen voor 
ondernemers die zakendoen met dit land. Bent u 
ondernemer en heeft u vragen? Voor een actueel 
overzicht van de sancties en meer informatie, verwijs ik u 
naar deze website: www.rvo.nl/onderwerpen/
internationaal-ondernemen/landenoverzicht/rusland/
sancties.

Er is nog iets anders dat voortkomt uit de oorlog die in 
Oekraïne woedt. Dan heb ik het over de onrust en de 
zorgen over dreiging van mogelijke inzet van nucleaire 
wapens. Gevoelens van angst, onveiligheid en onmacht 
kunnen heel overweldigend zijn. Heeft u daar last van, 
blijf er dan niet mee rondlopen. Bel met uw huisarts of 
met een hulpverlener van MIND Korrelatie (0900-1450). 
Praten lucht op!

Verkiezingen
In deze tijden ben ik me er extra van bewust hoe fijn het 
is dat wij hier in Nederland in vrijheid leven. Vrijheid is 
niet vanzelfsprekend. Bij een vrij land horen ook vrije 
verkiezingen en dat moeten we koesteren. Vorige week 
waren de gemeenteraadsverkiezingen; het feest van de 
lokale democratie. De opkomst in de gemeente Bladel 
lag met 54% zo’n 2% onder de opkomst van 2018. Ik 
ben blij dat zoveel mensen de moeite hebben genomen 
om hun stem uit te brengen. We hebben er alles aan 
gedaan om de verkiezingen coronaproof te laten 
verlopen. Met voldoende afstand en met de 
mogelijkheid om op sommige stembureaus al op 
maandag of dinsdag te stemmen. Dat betekende wel 

wat voor de vele vrijwilligers die zich op de stembureaus 
hebben ingezet. Hen wil ik vanaf deze plek daarom extra 
bedanken.

De verkiezingsuitslagen kunt u in deze krant lezen. Op 
onze website staan de uitslagen in meer detail vermeld. 
Op 30 maart om 19.30 uur wordt de nieuwe 
gemeenteraad geïnstalleerd. Dan begint het werk van de 
(deels nieuwe) gemeenteraadsleden. Op onze website 
vindt u onder het kopje ‘Bestuur’ alle informatie over de 
raadsvergaderingen. U bent van harte welkom om de 
raadsvergaderingen in de raadszaal bij te wonen, of om 
ze via de live uitzending op onze website thuis te 
bekijken. Terugkijken kan overigens ook altijd. 

Graag sluit ik deze brief af met het uitspreken van de 
wens dat het u goed gaat. Dat er na de zware coronatijd 
ruimte komt voor fijne dingen. Waarin we elkaar weer 
kunnen opzoeken en kunnen genieten van het leven. Ik 
wens u een mooie lente!

Met hartelijke groet,

Remco Bosma
Burgemeester gemeente Bladel 

In de avond van 16 maart 2022 was het spannend in het gemeentehuis. 
Nadat de stembureaus waren gesloten, werden de stemmen geteld en 
druppelden de uitslagen binnen. Alle partijen waren deze verkiezingsavond 
aanwezig. Omdat de uitslagen per stembureau soms veel verschilden, bleef 
het spannend tot de stemmen van het laatste stembureau binnen waren.

De opkomst in onze gemeente was 54%. In 2018 was de opkomst 56%.

De zetelverdeling voor de gemeenteraad 

CDA:  4
Bladel Transparant: 8
VHP:  4
PRO5:  2
VVD:  1
D66:  0

Uitslag gemeenteraadsverkiezingen 2022

Wilt u meer weten over de 
verkiezingen of een 

uitgebreider verslag van de 
uitslagen?  

Kijk dan op onze website: 
www.bladel.nl/verkiezingen.



21 25 maart 2022Wethouder Wim van der Linden zet de eerste schop 
in de grond

De aanleg van het glasvezelnetwerk in de gemeente 
Bladel is gestart. Onder grote belangstelling hebben 
wethouder Wim van der Linden van de gemeente Bladel, 
Piet Grootenboer van DELTA Fiber Netwerk en Hans van 
der Donk van Circet Nederland op donderdag 10 maart 
2022 samen de eerste schop in de grond gezet. Hiermee 
is het officiële startsein gegeven voor de aanleg van het 
glasvezelnetwerk in de gemeente Bladel.

Glasvezel in onze mooie gemeente
Wethouder Wim van der Linden, gemeente Bladel: “Wij 
zijn verheugd dat de aanleg van glasvezel nu eindelijk 
van start gaat, nadat wij dit vier jaar geleden al hebben 
opgenomen in onze plannen. De afgelopen jaren is 
vanuit inwoners, bedrijven, de zorgsector en het 
onderwijs de vraag naar betrouwbaar, stabiel en snel 
internet alleen maar groter geworden. Wij kijken ernaar 
uit dat Bladel, Hapert, Netersel, Casteren en Hoogeloon 
straks verglaasd worden en er een mooie service bij 
krijgen’’. 

Na het buitengebied worden nu de kernen 
voorzien van glasvezel
Directeur DELTA Fiber Netwerk Piet Grootenboer spreekt 
zijn dank uit naar de gemeente voor de prettige 
samenwerking en het gestelde vertrouwen voor het 
verglazen van de gemeente Bladel. “De eerste schop in 
de grond is een fantastisch moment. Dat betekent dat 
de aanleg van glasvezel nu echt gaat gebeuren. Het 
buitengebied is jaren geleden al voorzien van glasvezel 
en nu zijn de kernen aan de beurt. Op de plek waar we 
nu staan, wordt binnenkort een verdeelkast geplaatst 
waar de glasvezelkabels naar toe komen. 

En ook dat is een belangrijke mijlpaal. Wij kijken uit naar 
een heel mooi en succesvol project waarbij de inwoners 
van de gemeente Bladel ‘de echte winnaars‘ zijn en 
straks kunnen genieten van een toekomstbestendig 
netwerk’’. 

Meer dan een miljoen meter glasvezelkabel de 
grond in
‘’Binnenkort starten wij met de eerste 
graafwerkzaamheden waarbij er in totaal 113 kilometer 
hoofdgeul gegraven wordt. Wij gaan 1.282.170 meter 
aan glasvezelkabel leggen om ruim 8300 woningen aan 
te sluiten op het glasvezelnetwerk. Om dat te kunnen 
realiseren worden er zes bovengrondse verdeelkasten 
geplaatst, verspreid over de verschillende kernen. De 
verwachting is dat aan het einde van dit jaar de eerste 
woningen op het netwerk zijn aangesloten. Wij kijken 
uit naar een succesvolle samenwerking met onze 
opdrachtgever DELTA Fiber Netwerk en de gemeente 
Bladel om gezamenlijk een prachtig netwerk voor de 
toekomst aan te leggen voor de inwoners van deze 
gemeente’’, aldus Hans van der Donk, Business Unit 
Manager van aannemer Circet Nederland.

Meer weten?
In opdracht van DELTA Fiber Netwerk communiceert de 
aannemer voor en tijdens de aanleg met de inwoners 
over de werkzaamheden en het plaatsen van de 
aansluiting in de woningen. Via de postcodecheck op 
www.gavoorglasvezel.nl kunnen de bewoners de 
voortgang van de aanleg op hun adres bekijken. 
Inwoners die nog geen glasvezel hebben, kunnen zich 
hier ook nog steeds voor aanmelden.

Zend uw mooiste 
foto van de gemeente 
Bladel in!
In januari 2023 verschijnt de gemeentegids voor 
2023, dat het bedrijf Akse Media uitgeeft in 
samenwerking met de gemeente Bladel. Ook dit 
jaar willen we de gids samen met u maken. 
Daarom wordt er weer een fotowedstrijd 
georganiseerd, waarbij u uw mooiste foto’s die in 
de gemeente Bladel zijn gemaakt kunt insturen. 
Van alle ingezonden foto’s maken we een selectie 
die we in de gids zullen plaatsen.

U kunt uw foto’s tot en met zondag 28 augustus 
sturen naar voorlichting@bladel.nl onder 
vermelding van uw naam en adresgegevens. De 
winnende foto krijgt een beloning en zijn of haar 
foto wordt op de voorpagina van de gids 
geplaatst.

Om het voor iedereen helder en leuk te houden, 
hebben we een aantal spelregels:

•  We ontvangen graag foto’s die in de gemeente 
Bladel zijn gemaakt en volgens u de gemeente in 
beeld brengen. Geef in de mail en/of in de 
bestandsnamen aan waar de foto’s zijn gemaakt. 

•  De foto’s moeten aangeleverd worden in JPEG/
JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 
dpi of minimaal 1 Mb.  

•  Door deelname aan de fotowedstrijd geeft de 
maker de gemeente Bladel het recht om de 
aangeleverde foto’s vrij te gebruiken in andere 
interne en externe communicatie-uitingen. 

•  Indien er personen herkenbaar op de foto staan, 
garandeert de maker dat de geportretteerde 
perso(o)n(en) toestemming voor de foto en 
deelneming van de actie hebben gegeven.

•  De inzender vrijwaart gemeente Bladel van 
aanspraken tot schadevergoeding, dan wel 
redelijke (gebruik)vergoeding vanwege inbreuk 
op het portretrecht.

De winnende foto wordt in september 2022 
bekend gemaakt. Hij of zij krijgt hier persoonlijk 
bericht over.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact op met 
team communicatie via voorlichting@bladel.nl of 
via telefoonnummer 0497-361636. 

Het lijkt misschien vanzelfsprekend dat jongeren 
vrienden hebben. Toch blijkt uit de gezondheidsmonitor 
van de GGD Brabant-Zuidoost dat 4% van de 12 t/m 18 
jarigen en 10% van de 19 t/m 24 jarigen in de Kempen 
zich (zeer) ernstig eenzaam voelt. Zij vinden het lastig 
contact te maken en vriendschappen op te bouwen. 
Daarom starten we, samen met gemeenten Bergeijk, 
Eersel en Reusel-De Mierden, het programma Join Us, 
wat deze jongeren sociaal sterker maakt!

Socialer en zelfverzekerder
Vanaf april starten vier groepen in de Kempen: twee 
voor jongeren tussen 12 en 18 jaar en twee voor 
jongeren tussen de 18 en 25 jaar. Iedere twee weken 
ontmoeten zij elkaar. Ze kiezen en organiseren zelf 
allerlei activiteiten, zoals gamen, films kijken, spelletjes 
doen of een uitje. Er zijn ervaren begeleiders aanwezig 
die de jongeren helpen met het verbeteren van sociale 
vaardigheden en het versterken van hun zelfbeeld. De 
bijeenkomsten zijn in Bladel en in Bergeijk. Jongeren 
mogen zelf kiezen waar ze aansluiten. 

Kom erbij. Join Us!
Ben je nieuwsgierig naar Join Us? Iedereen is van harte 
welkom! Jongeren kunnen zich gratis aanmelden via 
www.join-us.nu. Daar vind je ook meer informatie en 
ervaringsverhalen. Op www.join-us.nu/join-us-kempen 
lees je de informatie over de groepen in de Kempen. 

Join Us komt voort uit #Kempenbranie; welbevinden 
van jongeren is een van de speerpunten om ervoor te 
zorgen dat jongeren gezond en kansrijk kunnen 
opgroeien.

Join Us helpt en maakt jongeren sociaal sterker!

René Huijbers is de winnaar van de fotowedstrijd 
2021. Zijn foto staat op de voorkant van het 
gemeentemagazine en hangt op het gemeentehuis!
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Groen in de gemeente, zoals bomen, struiken en 
plantsoenen, zijn belangrijk voor een fijne en gezonde 
leefomgeving. Ze dragen bij aan een mooiere gemeente 
en ze zijn belangrijk voor veel dieren zoals vogels en 
insecten. 

De gemeente Bladel heeft gemerkt dat er de laatste tijd 
regelmatig bomen of struiken van de gemeente gekapt 
of weggehaald worden door inwoners. Ook komt het 
vaak voor dat inwoners op hun eigen grond bomen en 
struiken weghalen. In beide gevallen is het niet altijd 
toegestaan om dit te doen. Maar wat moet u precies 
doen als u werkzaamheden wilt uitvoeren aan bomen of 
ander groen?

Eigendom van de gemeente
Voor het kappen of weghalen van bomen of groen op 
gemeentegrond, moet u altijd contact opnemen met de 
gemeente Bladel. Het is dus niet toegestaan om uit 
eigen beweging bomen te rooien, struiken te snoeien of 
andere werkzaamheden te verrichten op andermans 
grond. U overtreedt hiermee de wet. De gemeente 
Bladel gaat in deze gevallen ook altijd over tot 
handhaving. Bij ernstige gevallen doet de gemeente 
aangifte bij de politie. Wilt u toch graag 
werkzaamheden uitvoeren, bijvoorbeeld omdat takken 
over uw perceel hangen, neem dan altijd eerst contact 
met de gemeente op. 

Beheer op eigen grond
Als u zelf in bezit bent van een stuk groen (bijvoorbeeld 
een bos of een strook met struiken of een ander soort 
begroeiing) en u wilt dit gedeeltelijk of geheel 
weghalen, dan moet u hiervoor bijna altijd een 
vergunning aanvragen bij de gemeente, omdat u anders 
in overtreding bent van de APV. Een uitzondering hierop 
zijn bomen met een stamomtrek van minder dan 120 
cm (gemeten op 130 cm hoogte boven de grond) of 
bomen die op minder dan 15 meter van bebouwing 
staan. In dat geval heeft u geen kapvergunning nodig. 
Dit geldt niet voor bomen of struiken die op de lijst met 
monumentaal groen of de lijst met herdenkingsbomen 
staan. Soms moet u daarnaast ook een vergunning 
aanvragen bij de Provincie Noord-Brabant om het te 
mogen verwijderen, omdat u anders de Wet 
natuurbescherming overtreedt. Het kan dus zijn dat u in 
sommige gevallen zowel van de gemeente als van de 
Provincie toestemming moet krijgen.

Meer informatie
Meer informatie over het kappen van bomen kunt u ook 
vinden op onze website: www.bladel.nl/boom-kappen. 
Als u een vergunning nodig heeft van de provincie, kunt 
u meer informatie vinden op de volgende pagina: 
www.brabant.nl/onderwerpen/natuur-en-landschap/
natuurbeleid-wet-en-regelgeving/wet-
natuurbescherming/aanvragen-vergunning-wet-
natuurbescherming. 

Groen in de gemeente is belangrijkOpenbare besluiten 
uit vergadering 
burgemeester en 
wethouders

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.

Ingetrokken 
omgevingsvergunning besluit 
intrekking

Hoogeloon
•       De Langrijt 4, intrekken van drie verleende 

omgevingsvergunningen bouwen. Datum besluit: 
08-03-2022.

Melding apv / bijzondere wetten 
gemeld

Overige locaties
•       gemeente Bladel en Reusel-de Mierden, verklaring 

van geen bezwaar fietstocht op 23 april 2022.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Kalverekker 26, plaatsen van een erfafscheiding; 
•       Koolbogt 33, vergroten van een dakkapel.

Hoogeloon
•       Dyckmeesterstraat 17, wijzigen van de voor- en 

zijgevel van een woning; 
•       Landrop ongenummerd (tussen nummer 11 en 

11A), afwijken van het bestemmingsplan voor het 
bewonen van een tijdelijke woonunit.

Verleende omgevingsvergunning
Casteren
•       Wagenbroeken 29, bouwen van een clubgebouw. 

Datum besluit: 10-03-2022.

Hapert
•       Boslaan 8, uitbreiden en verbouwen van een 

woning. Datum besluit: 10-03-2022; 
•       Pluto 21, verbouwen en uitbreiden van een 

woning. Datum besluit: 09-03-2022;
•       Ter hoogte van Oude Provincialeweg 97, kappen 

van een boom. Datum besluit: 14-03-2022.

Hoogeloon
•       Hoofdstraat 2 in, plaatsen van een tijdelijk 

sanitair- en kantinegebouw. Datum besluit: 
14-03-2022.

Verleende vergunning apv/
bijzondere wetten

Bladel
•       Emmaplein 4, verruimen van het sluitingsuur van 

Gemeenschapshuis Den Herd op 2 en 
23 april 2022. Datum besluit: 14-03-2022.

Hoogeloon
•       Hoofdstraat 10, verruimen van het sluitingsuur 

van Café-Zaal D’n Bakker op 19 maart en 16, 17 
en 18 april 2022. Datum besluit: 10-03-2022.

Casteren
•       op het plein nabij Café Den Bels, ontheffing 

Alcoholwet tijdens een evenement op 
16 april 2022. Datum besluit: 14-03-2022.

Verkeersbesluit plaatsen 
verkeersborden (E01)

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om een parkeerverbod te voorzien ter 
hoogte van de kruising van het Pastoriepad met de 
Leeuweriklaan te Hapert. Dit tussen de twee aanwezige 
lichtmasten, welke links en rechts gesitueerd zijn van de 
ingang van het Pastoriepad te Hapert.

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 8 maart 2022 de volgende 
besluiten genomen:

Persoonsgebonden gedoogbeschikking 
Abdijstraat 10 Hapert
Een persoonsgebonden gedoogbeschikking wordt 
verleend met betrekking tot het in strijd met het 
bestemmingsplan gebruiken van de garage als 
kapsalon aan de Abdijstraat 10 in Hapert.

Intentieovereenkomst F67 – Kempenroute
1.  Kennis genomen van Eindrapportage 

‘voorontwerp fietsverbindingen De Kempen”;
2.  Ingestemd met de “Intentieovereenkomst F67 

– De Kempenroute”;
3.  De poho mobiliteit wordt gemandateerd om de 

overeenkomst namens het college te 
ondertekenen;

4. De raad wordt geïnformeerd.

Compensatie inkomstenderving exploitanten 
sportcafés Bladel en Hapert III 
De exploitanten van de sportcafés in de sporthallen 
van Bladel en Hapert wordt een korting van 50% 
verleend op de verschuldigde huur gedurende de 
periode 1 september 2021 - 25 januari 2022.



23 25 maart 2022

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 2 Hoogeloon week 10-2021 t/m week 52-2022 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)

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

Bedankt voor het vertrouwen in Bladel Transparant!
Bladel Transparant wil alle kiezers van harte bedanken voor hun stem en het
vertrouwen! We hadden stiekem gehoopt op zes zetels, gedroomd van zeven
maar dat het er acht zijn geworden, is echt fantastisch. We zijn ongelooflijk

trots op het resultaat van de gemeenteraadsverkiezingen.
Maar deze uitslag brengt ook verantwoordelijkheden met zich mee. Die zullen
we nemen. Bladel Transparant heeft daarom het proces om te komen tot een

coalitie inmiddels opgestart. Het moet een coalitie worden die gemeente Bladel
nog een stuk mooier gaat maken! We houden jullie op de hoogte van de

ontwikkelingen.

Davy Jansen,
Namens Bladel Transparant

Bladel Transparant stemmers bedankt!
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Pasta Caprese
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 500 gr verse pasta Girasoli* kaas
o potje rode pesto pikant
o zakje veldsla / rucola
o 4 bollen mozzarella
o 500 gr kerstomaatjes
o peper uit de molen
o Italiaanse kruiden
o pijnboompitjes

* of Ravioli

Kook de gevulde pasta volgens de
verpakking, halveer ondertussen de
kerstomaatjes en giet het water af
van de mozzarella bollen.

Rooster de pijnboompitjes goudbruin
in een droge koekenpan.

Beleg de 4 borden met een handje
veldsla en/of rucola. Schep 3 el pesto
in een kom en roer daar de afgegoten
Girasoli pasta door.

Verdeel deze over de borden. Verdeel
ook de halve kerstomaatjes over de
borden en scheur per bord een bol
mozzarella in stukken.

Maal er nog wat peper uit de molen
over en bestrooi met de Italiaanse
kruiden en wat pijnboompitjes.

Serveer eventueel met (knoflook)
brood en de overgebleven pesto.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 15  min Klaar in: 25  min

potje rode pesto pikant
akje veldsla / rucola

4 bollen mozzarella
500 gr kerstomaatjes
peper uit de molen

Nu het zonnetje de afgelopen weken zich 
lekker veel laat zien en de temperatuur weer 
richting voorjaar gaat, krijg ik zin in ander 
eten. De stamppotten heb ik voorlopig weer 
genoeg gegeten, nu wordt het tijd voor 
o.a. pasta salades. Deze zonder vlees is 
bijzonder lekker en met een pittige rode 
pesto mis je echt het vlees niet.

Geniet van het voorjaar en eet deze topper 
met je gezicht warmend aan het -netje en een fris wijntje,  Cheers!

Mijn recepten zijn een leidraad, voel je vrij 
om ze aan te passen aan jouw smaak. 

Vind je dit moeilijk, 
stuur me dan een berichtje 

via ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka
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Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Wegens wegwerkzaamheden zijn wij 
tot 1 juli niet bereikbaar vanaf Duizelse zijde. 
U kunt ons bezoeken via Vessemse zijde.

KNEGSEL - De jongerengroep van Theater 
’t Ros uit Knegsel staat in de startblok-
ken voor de première van het toneelstuk 
‘Moordboek’. Het is een komische thriller 
geschreven door de Engelsman Norman 
Robbins en vertaald door Paul Meijer. Ma-
rieke Bakermans uit Eindhoven regisseert 
al vele jaren de jongerengroep in Knegsel.

Vanaf de zomer van 2019 tot en met het voor-
jaar van 2020 waren de jongeren van Thea-
ter ’t Ros druk bezig met het toneelstuk ‘De 
Golf’. Het zou opgevoerd worden in het kader 
van 75 jaar bevrijding. Het stuk werd twee 
keer uitgesteld door de coronamaatregelen. 
Uiteindelijk is het niet doorgegaan. Sinds de 
zomer van vorig jaar repeteert de groep weer, 
weliswaar ging het met horten en stoten, 
maar nu staan de jonge toneelspelers in de 
startblokken voor een heuse thriller.

Regisseur Marieke Bakermans: “Ze wilden 
vooral helemaal iets anders. Iets komisch, 
maar niet alleen maar lachen. En zo zijn we 
bij een komische thriller uit gekomen. Best 
wel spannend, maar zeker ook om te lachen. 
Misschien een beetje eng ook wel. De sfeer 
is nog het beste te vergelijken met de beken-
de Adams Family.  We raden het dan ook niet 
aan om hele jonge kinderen mee te brengen.”

Als de oude Mister Tomb het tijdelijke met het 
eeuwige heeft verwisseld, blijven zijn zes kin-
deren niet onbemiddeld achter. Ze kunnen re-
kenen op zo’n slordige zeven miljoen pond en 
een kapitaal landhuis. Er is echter één ‘maar’! 
De schrijfster Evelyn Ash is uitgenodigd om 
bij de opening van het testament aanwezig 
te zijn. De oude heer wil haar namelijk een 
legaat schenken, omdat haar damesromans 
de enige remedie waren tegen zijn slapeloos-
heid... Het blijkt dat de overleden schavuit er 
rare gewoontes op nahield. De appels vallen 
niet ver van de boom. Ook de kinderen blijken 
het met de moraal niet zo nauw te nemen. Ze 
gunnen elkaar het licht in de ogen niet en om 
hun doel te bereiken schrikken ze zelfs niet 
terug voor een moord meer of minder. Dat 
er, als het doek voor de laatste keer valt, nog 
twee personen overblijven, is de grote verras-
sing van deze goed geschreven, leuke maar 
toch ook spannende thriller.

‘Moordboek’ is drie keer te zien in de Theater-
zaal van MFA De Leenhoef, Steenselseweg 8 
in Knegsel. De première is op 2 april, op 8 en 
10 april volgen de andere voorstellingen. Aan-
vang is telkens om 20.00 uur. Entree: € 7,50 
(inclusief pauzedrankje). Reserveren:

www.theatertros.nl

Toneelstuk ‘Moordboek’ gespeeld door 
jongerengroep van Theater ‘t Ros

BERGEIJK - Dit seizoen zijn er nog twee 
luisterconcerten in Club Aquino.  Op 3 april 
zullen Kevin & Lindsay acte de présence 
geven en op 1 mei speelt Ruud van den 
Boogaart de Brabantstalige liedjes van zijn 
albums ‘Eindelijk’ en ‘Open Hart’.

Kevin Peels en Lindsay Berendsen ontmoet-
te elkaar op het 50-jarig trouwjubileum van 
Lindsay’s grootouders  en zongen daar voor 
het eerst samen - terwijl ze elkaar nog niet 
kenden. Maar het zingen dat klikte meteen. 
Dat ze beiden een absoluut gehoor hebben 
komt op zo’n moment goed van pas. Samen 
bouwden ze een heel cover repertoire op 
maar schreven ook hun eigen nummers.

Die hele brede interesse maakt dat je ze op 
allerlei gelegenheden tegen kunt komen. In 
een café op een festival op een bruiloft en 
ook in het theater. En nu dus in Club Aquino, 
alwaar ze de pareltjes uit hun repertoire zul-
len vissen.

Kom gerust voor een praatje, een drankje en 
een muziekje. Je kunt op ieder moment bin-
nenlopen en iedereen is welkom. De entree 
is gratis.

Deze serie concerten wordt georganiseerd 
door Stichting Luisterconcerten Bergeijk in 
samenwerking met het Aquinohuis en mede 
mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers.

Optreden van Kevin & Lindsay in Club Aquino

VERMAAK
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Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

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

BLADEL ZET
DE BLOEMETJES 
BUITEN
Dit weekend begint het voorjaar in Bladel centrum! De ondernemers kunnen niet wachten
om u te verwelkomen met hun nieuwe voorjaars- en zomercollectie, de nieuwe trends en 
kleuren! Tijdens of na het shoppen zijn er voldoende mogelijkheden om te genieten van een 
hapje en drankje in één van de horecagelegenheden. Graag tot ziens in Bladel Centrum!

WWW.BLADELCENTRUM.NL

VR.25 T/M ZO.27 MAART

BLADEL ZET
27 MAART

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Het theaterseizoen bij Den Herd 
nadert het einde. Een bewogen seizoen, 
net als vorig jaar want menig voorstel-
ling moest verzet worden. Er staan nog 
een paar pareltjes op het programma, 
zoals Gerard van Maasakkers, Rapalje en 
natuurlijk de allereerste theatershow van 
OfGeZatBand. Tijd om even met de zanger 
en drummer bij te praten.

Spannend
De show is bijna af. “We hebben eigenlijk al-
leen het verhaal in grote lijnen opgezet”, ver-
telt Peter Bons. “We willen het zo spontaan 
mogelijk houden, zo weinig mogelijk instude-
ren. Al moet ik erbij zeggen dat we nog nooit 
zoveel gerepeteerd hebben als nu.” Da’s een 
inkoppertje voor Chris: “Het is ook hard nodig 
voor jou om veel te repeteren.” Ja hoor, de 
toon is weer gezet, de heren liggen meteen 
op de grond van het lachen, maar de ernst 
is snel weer terug. “Ik vind het serieus span-
nend”, zegt Peter. “In eerste instantie of er wel 
mensen een kaartje zouden kopen voor onze 
show en nu vind ik het spannend hoe ze gaan 
reageren. Het is toch een compleet andere 
setting dan we normaal hebben.” Chris kan 
het niet laten: “Het enige wat jij spannend 
vindt, is of de mensen wel ‘we want more 
Peter’ zullen scanderen.”

Bronnen
De voorstelling heet ‘Bronnen’ en dat is niet 
voor niets. Chris: “We gaan terug naar de 
bron. Terug naar waar de liefde voor muziek 
vandaan komt, waar onze muzikale voorkeur 
ligt en vooral hoe we elkaar hebben leren 
kennen. Dat zijn bijzondere verhalen en ik 
denk dat het publiek het best leuk vindt om 
te ontdekken. Je krijgt antwoord op de vraag 
hoe het komt dat juist Peter bij OfGeZatBand 
is komen zingen en niet iemand anders.” 

Ruimte
Van ieder bandlid komt de favoriete muziek-
stijl voorbij. “Gelukkig van de stijl van Chris 
maar een heel klein stukje”, giert Peter het uit. 
“Hij houdt van ingewikkelde jazz.” Chris ver-
betert hem: “Instrumentale jazzrock om pre-
cies te zijn en inderdaad dat is te ingewikkeld 
voor jou. Dit verhaal zit niet in de show dus 
dat kan ik nu wel vertellen. Ik ging toen ik 13 
was met iemand mee naar een concert met 
jazzrock en ik was meteen onder de indruk. 
Die muziek ging in mijn bloed zitten maar 
omdat deze stijl niet heel populair is, had 
ik lange tijd niemand om het mee te delen. 
Later op het conservatorium leerde ik het op-
nieuw kennen en oefende ik úren en úren in 
de serre. Ik ben nog altijd verbaasd dat ons 
mam niet één keer heeft geklaagd of gezegd 
dat ik op moest houden. Blijkbaar zag ze mijn 

passie en die gaf ze de ruimte. Daar ben ik 
dankbaar voor.”

Eigen nummers
Voor de pauze leer je de muzikanten kennen 
en na de pauze wordt vooral veel verteld over 
de belevenissen van de bandleden. “Over de 
huiskamerconcerten die we weggegeven 
hebben, de spontane ontmoetingen en we 
spelen de drie eigen nummers die we inmid-
dels hebben opgenomen. Chris schreef ze en 
ik vind het een eer ze te mogen zingen. Zie 
je, ik kan het wel, een compliment uitdelen 
aan onze drummer”, lacht Peter. “Moet er na-
tuurlijk bij zeggen dat  de inspiratie voor de 
nummers van mij komt maar goed, dit geheel 
terzijde.” Chris zegt niets, schudt alleen het 
hoofd en stapt over op een ander onderwerp. 
“Goed, die studio-opname dus van ons eigen 
werk. Leuk toch? Jammer dat de Muziek-
boetiek niet meer bestaat in Bladel, anders 
konden we daar onze cd neerleggen. Wist je 
trouwens dat ik mijn eerste drumstel in die 
winkel kocht? Of, nou ja, mijn broer kocht het 
drumstel, ik de kruk, van mijn communiegeld.”

Publiekscontact
OfGeZatBand gaat weer een huiskamercon-
cert weggeven tijdens de show. Hoe? “Dat 
zeggen we nog niet maar het is wel verras-
send hoe we dat gaan presenteren. Het heeft 
met publiekscontact te maken.” Het repertoire 
van de OfGeZatBand is voortgekomen uit het 
contact met het publiek. “Wij vroegen hen 
steeds hun favoriete nummers in te sturen en 
publiceerden in deze krant onze Top 10. Zo 
konden we spelen wat zij wilden horen en dat 
bleek toch wel een gouden formule”, licht Peter 
toe. “Het scheelt veel dat de muzikanten álles 
kunnen spelen. Ook voor deze show nodigen 
we het publiek uit iets in te sturen. Wat? Jack 
Knook neemt zijn zelfgemaakte – en ongeloof-
lijk goed klinkende – contrabas mee. Wij wil-
len graag van het publiek horen welk nummer 
Jack daarop zou moeten spelen.” Suggesties 
kunnen naar ofgezatband@hotmail.com. 

Afterparty
Na afloop van de voorstelling gaat het feest 
in de foyer door met dj Arie van de Pol. Peter 
heeft wel zin in het feestje en is van plan het 
licht mee uit te doen. Past goed bij het num-
mer waar hij in Bladel mee doorbrak: ‘Ik wil 
nog niet naar huis’, van Guus Meeuwis. “Ja, 
dat nummer komt ook terug in de show”, ver-
klapt hij alvast. Chris weet zeker dat dat ge-
voel bij het publiek zal overheersen. “Ik heb 
straks een compliment van Peter gehad, ik zal 
er eentje teruggeven: zijn kracht is dat hij het 
publiek aan zich weet te binden. Hij heeft oog 
voor ze, maakt écht contact en zingt daarbij 
‘niet echt slecht’. Zo, da’s genoeg. We moe-
ten voorkomen dat hij arrogant gaat worden.” 
Zonder te grappen, melden ze op de valreep 

ontzettend veel zin te hebben in de voorstel-
ling. “Wat is er mooier dan in je eigen dorp, 
voor je eigen publiek, een persoonlijke voor-
stelling te mogen maken? Geen idee maar 
het voelt alsof het niet mooier kan worden.”

De laatste kaarten
Er zijn nog maar een paar kaarten beschik-
baar. Echt de állerlaatste kaarten voor dit nu 
al memorabele concert, bestel je via www.

denherd.nl. Er is al belangstelling in andere 
theaters voor deze show maar daarover heb-
ben de heren nog geen besluit genomen. 
“Misschien kan dit alleen maar in Bladel zo’n 
succes worden. Laat andere artiesten maar in 
theaters door het hele land spelen, dan hou-
den wij het bescheiden en spelen alleen voor 
ons eigen publiek in Bladel. Met onze concer-
ten gaan we het land in maar deze show hou-
den we exclusief en eenmalig.”

Exclusief en eenmalig
Theatershow OfGeZatBand is klaar voor de première; de spanning stijgt

De voorstelling heet ‘Bronnen’ en dat is niet voor niets. Chris: “We gaan terug naar de bron. Terug naar waar de liefde 
voor muziek vandaan komt, waar onze muzikale voorkeur ligt en vooral hoe we elkaar hebben leren kennen. Dat zijn 
bijzondere verhalen en ik denk dat het publiek het best leuk vindt om te ontdekken. Je krijgt antwoord op de vraag hoe 
het komt dat juist Peter bij OfGeZatBand is komen zingen en niet iemand anders.” Foto: Max Kneefel

VERMAAK

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  
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23 April 
2022

DJ/ZANGER

FRANK VAN WEERT
Gast optreden Dennis Smits

Zaal de Valk
Vanaf 20:00
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Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

PAASLEKKERS
UIT BLADEL

* Massieve en gevulde paaseitjes
* Groot assortiment paashazen en kippen
* Chocolade paas kado’s
* Raap en zoek eieren
* Bonbon paaseieren
* Slagroomtruffels
* Luikse wafels

Sniederslaan 27 
5531 EG   Bladel
Tel:    06-38005978
Mob: 06-20036625

* Raap en zoek eieren
* Bonbon paaseieren

* Luikse wafels

Sniederslaan 27 

ZATERDAG 2 APRIL 

RAMMSTEIN TRIBUTE
VON BÜCKSTABÜ
Locatie: Podium10, Biezeveld 10, Bladel. 
Tijd: 20.00 uur. Entree: € 10,00 v.v.k. en aan de 
deur. Bückstabü speelt live alle Rammstein 
klassiekers. Een show met vlammenwerpers 
en harde gitaren!

ZONDAG 3 APRIL 

MATREX-ROX LIVE MUZIEK
Locatie: Het Buurthuis, Marktstraat 14, Bladel. 
Entree: € 5,00. Bands die optreden (2 podia) 
zijn: Sabbatical (15.00 uur), The Alquin Pro-
ject (16.00 uur), PigFuckers (17.00 uur), Hello 
George (18.00 uur), The Wibra’s (19.00 uur), 
Route 66 (20.00 uur).

GROTE VLOOIENMARKT
Locatie: De Höllekes, Korte Kerkstraat 7, 
Steensel. Gratis entree. Tijd: 10.30-14.30 uur.
Organisatie: korfbalvereniging FSC. 
Er zijn ook aparte ruimtes met speelgoed en 
boeken en vooral de audiohoek is altijd zeer 
in trek. Op het bijbehorende plein worden 
zeer bruikbare spullen te koop aangeboden!

BEERZE ATB TOCHT
Start: binnentuin De Gouden Leeuw, 
Jan Smuldersstraat 24, Vessem. Tijd: tussen 
08.30-10.00 uur. Routes: 25, 40 en 55 km. 
Kosten: € 5,00 (onder 16 jaar gratis). 
Bij finish staat er een Beerze biertje klaar 
(onder 18 jaar een frisdrank naar keuze).

ZATERDAG 9 APRIL 

DANCE CLASSICS 2022
Locatie: Podium10, Biezeveld 10, Bladel. Tijd: 
20.30 uur. Entree: € 7,50 v.v.k. en aan de deur.
Vergeet je dansschoenen niet!

BIKE-BIER-BURGERTOCHT
Mountainbiketocht van 42 km met aanslui-
tend afterparty. Vertrek: ‘t Pleintje, Kerkstraat 
51, Hapert. Deelname: € 35,- all-in (tocht en 
afterparty). Organisatie: Trappistenduvels.

GARAGESALE IN EERSEL
Locatie: Willibrorduslaan, Kerkstraat, Dijk, 
Quackelaer, Postakkers en alle straten daar-
tussen. Tijd: 10.00-13.00 uur. Er worden aller-
lei spullen te koop aangeboden!

ZONDAG 10 APRIL 

ROMMELMARKT
Locatie: D’n Anloop, Maalderij 3, Hoogeloon. 
Tijd: 10.00-14.30 uur. 11.00 uur grote veiling! 
Entree: € 3,00 (kinderen t/m 12 jaar gratis). 
Organisatie: korfbalvereniging KVC.

DIRTY KEMPEN GRAVEL RIDE
Gravel-mountainbiketocht van 80 of 115 km 
door de Nederlandse en Belgische Kempen.
Start-finish: De Molenvelden, Molenveld 12, 
Eersel. Vertrek: 08.00-10.00 uur. Kosten 
voorinschrijving: € 22,50 en € 19,50 NTFU-lid. 
Organisatie: TWC de Contente. 

ZATERDAG 16 APRIL 

GROTE CARNAVALSOPTOCHT
CV DE BOLLEMEPPERS
Locatie: centrum Casteren. 
Aanvang: 13.00 uur.

ZONDAG 17 APRIL 

NARRENTREK
Route: Marialaan, Den Ekker, Molenstraat, 
Wilhelminalaan in Reusel. Tijd: 12.30 uur.  
Gratis entree. Mooie carnavalsoptocht met 
wagens, loopgroepen, duo’s, solo’s en 
narrentieners.

MAANDAG 18 APRIL 

KEMPENOPTOCHT HAPERT
Locatie: centrum Hapert. Aanvang: 13.00 uur.
Entree: vrijwillige bijdrage. Route: Oude 
Provincialeweg, Lindenstraat, Lijsterstraat, 
Molenstraat, Kerkstraat en Nieuwstraat.

GRÔTE KLÈNE NARRENTREK
Locatie: Markt, Korenbocht, Marialaan, 
Molenstraat en Wilhelminalaan, Reusel. 
Aanvang: 13.30 uur. Carnavalsoptocht door 
kinderen van de lagere school.

ZATERDAG 23 APRIL 

HOLLANDSE AVOND
Locatie: De Valk, Wilhelminalaan 48, Reusel. 
Tijd: 20.00 uur.  Gratis entree. 
Gezellige avond met DJ-zanger Frank van 
Weert en Dennis Smits.

VRIJDAG 29 APRIL 

STRINGS & DRINKS 
FRIDAY COVERED
Locatie: Podium10, Biezeveld 10, Bladel. 
Tijd: 19.30 uur. Gratis entree. 
Met Luke bekend van ‘We want more’. 

ZA. 28 T/M DI. 31 MEI

KERMIS LAGE MIERDE
Locatie: centrum Lage Mierde.

ZA. 4 T/M DI. 7 JUNI

KERMIS NETERSEL
Locatie: centrum Netersel. 

ZATERDAG 11 JUNI 

ESBIKE FESTIVAL
Voor het festival een route fietsen op de 
mountainbike, racefiets en gravelbike. Bij te-
rugkeer wordt je getrakteerd op een heerlijk 
festival! Locatie: Tulder, Esbeek. Tijd festival: 
± 17.00 uur. Meer info: www.esbikefestival.nl

ZA. 18 T/M DI. 21 JUNI

KERMIS HAPERT
Locatie: centrum Hapert.

ZA. 25 JUNI T/M DI. 28 JUNI

KERMIS HOOGELOON
Locatie: centrum Hoogeloon.

ZA. 2 T/M DI. 5 JULI

KERMIS HOOGE MIERDE
Locatie: centrum Hooge Mierde.

ZA. 30 T/M DI. 2 AUGUSTUS

KERMIS DUIZEL
Locatie: centrum Duizel.

EventsEvents

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

zaterdag 23 april

MARIA DE FATIMA
Met Ziel en Zang (muziek)
In de 45 jaar van haar carrière zingt Maria 
de Fátima een breed repertoire van tradi-
tionele Fado, liedjes die door haarzelf of 
speciaal voor haar zijn geschreven. 

(Let op: deze voorstelling wordt gespeeld 
in De Schakel, De Stad 5, Hooge Mierde)

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00

theatertheater

woensdag 6 april

ANDRÉ OOMEN
Hoofd, Hart én Ballen!
Hoofd, Hart én Ballen is een dynamische 
voorstelling. Middels een mix van caba-
ret, sterke verhalen, aangevuld met amu-
sante filmfragmenten en muziek, krijg je 
nieuwe inzichten in jezelf én de ander. 
Hierdoor ben je in staat je eigen ketting 
soepel te laten lopen.

Aanvang: 20.00 uur - Entree: € 12,50
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“DÉ FORD-SPECIALIST VAN DE KEMPEN”

DÉ FORD-SPECIALIST

VAN DE KEMPEN

Wilhelminalaan 3 - Vessem  |  WWW.PVANDEVEN.NL 

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem 
Tel. 0497-591766

Op Weg

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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!



29 25 maart 2022VACATURES Elke laatste week van de maand kunt u tegen extra aantrekkelijk tarief uw personeelsadvertentie 
plaatsen in de weekbladen De Hint - Eyckelbergh - PC55. Voor tarieven en extra informatie neem 
vrijblijvend contact met ons op via: Jos Beerens  T 06 145 338 79 / Rob Luijten  T 0497 844 588.

in jouw regio

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

WIL JIJ MOOIE PROJECTEN 
MAKEN?

KOM BIJ ONS WERKEN  
ALS TIMMERMAN OF  
UITVOERDER!

Bel of stuur een app naar 06-57558217

 
Interieurverzorg(st)ers m/v

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

Mastbos 23 - Bladel  
T. 0497-388458

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

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

 
Dan heeft Schoonmaakbedrijf Roefs een mooie schoonmaakbaan 

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

en wij nemen snel contact met je op.

Mailen kan ook:
tamara@schoonmaakbedrijfroefs.nl

WIJ ZOEKEN NIEUWE 
COLLEGA’S
SERVICE & MAINTENANCE ENGINEERS

ASSISTANT ACCOUNTANTASSISTANT ACCOUNTANT
MEER INFO? WWW.ENERGYST.NL

RENTALISOLUTIONSIFOR
POWER GENERATIONI&

TEMPERATUREICONTROL
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Interieur adviseur (32-40 uur)

Stuur je CV en motivatiebrief naar: vacature@dehoutwinkelbladel.nl
óf kijk op onze website www.dehoutwinkelbladel.nl/vacature

COÖRDINEREND
AFBOUW TIMMERMAN

Jij bent:
- Zelfstandig, nauwkeurig 
   en kwaliteitsgericht
- Bereid om te reizen 
- In het bezit van rijbewijs B-E
- Meerdere jaren ervaring 

Wij bieden:
- Een fulltime contract 
   met goed salaris
- Dynamisch team
- Prima secundaire
  arbeidsvoorwaarden

Lemmens BV is gespecialiseerd in het totaal ontzorgen van onze klanten in de zorgsector.
Lemmens Interieurs levert interieur-maatwerk uit eigen moderne productie, 

tot in de punten verzorgt.
Lemmens Zorg afbouw pakt een totaalproject aan A tot Z incl. ontwerp, tekenwerk, slopen, 

afbouw, installaties en inrichtingen, en we werken enkel met de beste op dit gebied.

Interessant of ben je nieuwsgierig? Neem contact met ons op:
info@lemmensinterieurs.nl of bel 0497-540384 (vraag naar Rick Lemmens)

   en kwaliteitsgericht
- Bereid om te reizen 
- In het bezit van rijbewijs B-E
- Meerdere jaren ervaring 

- Een fulltime contract 

- Meerdere jaren ervaring 

Wij bieden:
- Een fulltime contract 
   met goed salaris
- Dynamisch team
- Prima secundaire
  arbeidsvoorwaarden

COÖRDINEREND
AFBOUW TIMMERMAN

Jij bent:
- Zelfstandig, nauwkeurig 
   en kwaliteitsgericht
- Bereid om te reizen 
- In het bezit van rijbewijs B-E
- Meerdere jaren ervaring 

ALLROUND 
INTERIEURBOUWER

Jij bent:
- Zelfstandig en kwaliteitsgericht
- Meerdere jaren ervaring
- Bereid om te reizen 
   binnen Nederland

Wij bieden:
- Een fulltime contract 
   met goed salaris
- Dynamisch team
- Aangename en 
   moderne werkomgeving
- Prima secundaire 
   arbeidsvoorwaarden

WWW.PVANDEVEN.NL

Interesse? Bel ons of neem contact op via de mail!
T 06 53 35 23 92  -  E info@pvandeven.nl

Automonteur (APK)

WWW.PVANDEVEN.NL

Interesse? Bel ons of neem contact op via de mail!
T 06 53 35 23 92  -  E info@pvandeven.nl

Automonteur (APK)

✔ Vanaf 
13 jaar

✔Bij jou in 
de buurt

✔Eigen 
tempo

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

Meer weten? Kijk op foldersbezorgen.com

Word bezorger bij Spotta!

Spotta is dé shoppinghulp die consumenten helpt bij het makkelijk verkrijgen van 
voordeel en inspiratie. Dit doen we met ons folderpakket, Folderkiezer, Spotta.nl 
en weekbladen. Altijd bij de hand en up-to-date. Voor ons landelijke bezorgnetwerk 
met meer dan 23.000 bezorgers zijn we altijd op zoek naar superhelden die ons 
daarbij helpen.

Extra geld verdienen?



31 25 maart 20224 520 december 2017 20 december 2017VACATURES uit de hele Kempen VACATURES4 520 december 2017 20 december 2017VACATURES uit de hele Kempen VACATURES

Technisch Inkoper
38 uur | HBO / WO niveau

Montagemedewerker
38 uur | MBO niveau

Logistiek Medewerker
38 uur | MB0 niveau

CNC Pons-/Laser Operator
38 uur | MB0 niveau

Service Planner ASML
38 uur | HBO niveau

Productieplanner
38 uur | HBO niveau

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

Vanwege onze drive, continue groei en klantvragen zijn er daadwerkelijk altijd vacatures die ingevuld mogen óf 
eigenlijk moeten worden. Ons uitgangspunt; we willen samen succesvol zijn! 

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

Gratis sporten bijBekijk alle vacatures op werkenbijwilvo.nlMeer over GFM én openstaande 
vacatures op the-best-part.nl

part of

Lasser / Constructiebankwerker
38 uur | MBO niveau

CNC Zetter / Kantbank Operator
38 uur | MBO niveau

Wij zijn een middelgroot familiebedrijf dat al meer dan 25 jaar staalconstructie 
produceert voor woningbouw, industriepanden & stallenbouw. Wij hebben 
een werkweek van 40 uur en op vrijdagmiddag ben je vrij. Wij bieden een 
arbeidsovereenkomst conform CAO kleinmetaal.

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:
✔ Constructiebankwerkers / Lassers
✔ BBL-leerling constructiebankwerkers / Lassers
✔ ZZP-ers werkzaam als constructiewerker / Lassers

GEZOCHT: GEZOCHT: 
constructiebankwerkers

V.W.M Staalbouw B.V.  •  Sigarenmaker 13  •  5521 DJ Eersel  •  T: 0497-513568  •  www.vwmstaalbouw.nl

Ben je geïnteresseerd 
of wil je meer informatie? 
Bel of app met Sam van Woerkum: 
0497 513 568 / 06 511 270 91

 
 

Trition is een toonaangevend bedrijf en specialist in het opsporen, beperken 
en voorkomen van water-, vocht- en klimaatproblematiek. Hiervoor zijn er 
vier operationele afdelingen met ieder hun eigen specialisme; Lekdetectie, 
Droogtechniek, Bouwkundig onderzoek en Klimaatbeheersing. Voor 
ondersteuning van de afdeling lekdetectie zijn wij per direct op zoek naar 
een kandidaat voor de functie: 
 

Lekkage inspecteur / loodgieter 
 

Fulltime 
 
Elke dag vertrek je vanuit huis naar klanten om lekkages op te sporen. 
Hiervoor heb je beschikking over een bus ingericht met de modernste 
meetapparatuur. Als je in de middag thuis komt van de afspraken ga je de 
rapporten maken en verzenden naar de opdrachtgevers. 
 
Taken 
- Opsporen van lekkages met moderne meetapparatuur. 
- Bevindingen omzetten in een rapportage voor de opdrachtgever. 
- Verzenden van de rapportages naar de opdrachtgever. 
 
Wie zoeken wij? 
Belangrijk is dat jij inzicht hebt in installatietechniek en het leuk vindt om 
te werken met geavanceerde meetapparatuur. Kwaliteit staat voor jouw 
hoog in het vaandel en je kunt je ontwikkelen als specialist!  
Je communiceert makkelijk met de klanten en kunt zelfstandig werken. 
Je beheerst de Nederlandse taal. 
 
Wat bieden wij?  
- Leuke uitdagende baan met toekomstperspectief. 
- Een goed, passend salaris afhankelijk van ervaring. 
- Veel vrijheid. 
 
Klinkt deze baan jou als muziek in de oren? Solliciteer dan snel! 
Stuur een e-mail naar c.monsieurs@trition.nl of bel 06-51635171 
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Vind je het leuk om met je handen te werken en veel vrijheid te hebben?

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

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

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

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

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

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

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

T.a.v. Gijs Raaijmakers
Industrieweg 12 | 5531 AD Bladel

iPB Printing BV is een Kempisch familiebedrijf dat zich in ruim 80 jaar tijd 
heeft doorontwikkeld van lokale zuivelhandel tot internationale verpak-
kingsdrukkerij. Vanuit Reusel bedienen we met 65 enthousiaste medewer-
kers onze klanten met flexibele verpakkingen voor bijvoorbeeld koffie en 
in-mould labels (waarvan je er ongetwijfeld thuis in de kast hebt staan). 
We werken voor de grootste merken, van Bavaria tot Coca-Cola en van 
Albert Heijn tot Haribo, vooral in Europa maar ook steeds verder weg. 
Kom jij ons helpen?

Voor meer informatie check onze vacatures op www.iPBprinting.com/vacatures of 
neem contact op met Jurgen Swinkels (tel. 0497-621212 of jswinkels@iPBprinting.com).

• Werken bij (één van de) leukste bedrijven van de Kempen.
• Fijne collega’s.
• Uitdaging en persoonlijke groei.
• Natuurlijk een goed salaris.
• Lekkere koffie.

• Productie manager Drukkerij
• Drukker
• Pitstop - Assistent drukker
• Medewerker Technische dienst
• Operator / Steller

Wie zijn wij? Wij bieden o.a.

Hoe drink jij je koffie?
Maak een afspraak!

Wij zoeken collega’s:

DNA verloochent zich niet. Van 

oorsprong is Kemi een echt 

familiebedrijf en dat voel je. De 

sfeer is informeel en de teamspi-

rit hoog. We staan klaar voor onze 

klanten én voor elkaar. Samen 

bouwen we aan beter. We zijn trots 

op de toegevoegde waarde die 

we met onze plaatwerkproducten 

leveren. Iedere nieuwe innovatie 

stemt tevreden, maar maakt ook 

hongerig. In onze branche is er 

immers altijd een nieuwe stap te 

zetten. Daarom krijg je alle ruimte 

om zelfstandig te werken, verbe-

teringen aan te dragen en jezelf te 

ontwikkelen. Dat is goed voor jou 

en daardoor ook goed voor ons. 

Zo doen we dat bij Kemi: samen.

Wij zijn op zoek naar:

Planner

TIG-lasser

Kantzetter

      Interesse?
Kijk op: www.kemi.nl  •  Mail naar: info@kemi.nl  •  Bel naar: 040-2042255

Ben jij de spin in het web 
die wij zoeken?

Ben jij de spin in het web 
die wij zoeken?
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Wij zijn per direct op zoek naar:

• UITVOERDER

• TIMMERLIEDEN 

• CHAUFFEUR / medewerker onderhoud 
materieel en gereedschappen, 
in bezit van TCVT-certificaat Machinist Autolaadkraan met hijsfunctie, 
of bereid dit te gaan halen.

Bel of stuur een app naar 06-53755401, 
of stuur een email naar hb@bouwbedrijfburgmans.nl

Voor meer informatie en een overzicht van onze projecten, 
bezoek onze website www.bouwbedrijfburgmans.nl 

KOM JIJ ONS TEAM VERSTERKEN?

WWW.BOUWBEDRIJFBURGMANS.NL

Bezit je de onderstaande kwaliteiten:
• MBO werk- en denkniveau
• In bezit van rijbewijs B
• Goede motivatie en een positieve instelling

Voor de functies van orderverwerker/verkoper is technisch inzicht 
noodzakelijk en de functie van logistiek medewerker/assistent 
montage is een fysiek zware functie.

Wij bieden je goede arbeidsvoorwaarden en een afwisselende en 
uitdagende functie en zo nodig wordt je intern opgeleid. Alle uren 
kunnen in overleg voor zowel parttime als fulltime.

Interesse? Je kunt je sollicitatiebrief met een cv naar  erik.das@
daskeukens.nl, daarna zal er door ons een kennismakingsgesprek 
worden ingepland.

ORDERVERWERKER / VERKOPER 

LOGISTIEK MEDEWERKER
ASSISTENT MONTAGE 

RECEPTIONISTE / BALIEVERKOPER

Das vertrouwd
Ruim vijftig jaar geleden stond grondlegger Ad 
Das aan de wieg van onze huidige fabriek en 
keukencentrum. De kracht van hout, daar is het 
allemaal mee begonnen. Vanuit daar groeide 
DAS Keukens uit tot een gerenommeerd en 
bijzonder klantvriendelijke keukenspeciaalzaak.

KEUKENS OP MAAT
Groenstraat 5-A1 | 5513 NB Wintelre | T. 040 - 20 52 884

WWW.DASKEUKENS.NL

wij zijn op zoek naar een...
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CARROSSERIEBOUWER

Heb jij twee rechterhanden waarmee jij ideeën 
werkelijkheid maakt? Is geen probleem jou te gek? 
Draaien jouw creatieve raderen dan op volle toeren en 
weet jij al hoe je dit op gaat lossen? 
Dat komt dan goed uit. Bij Expandable zijn we 
namelijk op zoek naar een carrosseriebouwer om
ons team te versterken.

WE ARE
HIRING!
JOIN US!

Kent jouw technisch inzicht geen weerga? 
Krijg je energie van uitdagingen die een beroep doen op jouw
oplossingsgerichtheid? En ben jij er klaar mee om door weer en 
wind je werk te doen, terwijl je jouw talenten liever in een 
productieomgeving laat zien? 
Dan hebben wij een plekje voor iemand met jouw vaardigheden!

ALUMINIUM KOZIJNMONTEUR

09 APRIL ‘22 
GOOIEN WE 
DE BEDRIJFSDEUREN OPEN!
KOM JE OOK EVEN LANGS?

van 10:00 t/m 16:00
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Door Renate Pijnenburg

KEMPEN - Als corona iets duidelijk heeft 
gemaakt, is het dat kinderen het liefst 
samen spelen en sporten. Tijdens de 
maanden dat ze niet naar school konden 
en ook niet samen buiten konden spelen, 
hebben de combinatiefunctionarissen van 
Het Beweegteam de Kempen alles in het 
werk gesteld om ze te laten bewegen. Ze 
zijn blij dat de scholen en gymzalen weer 
open zijn. Met groot enthousiasme bou-
wen ze verder aan de ingestoken weg: 
meer plezier in bewegen.

Aanpakken
Wie denkt dat de gymleraren van het basis-
onderwijs tijdens de lockdown thuis hebben 
gezeten, heeft het mis. Hun taak was groter 
dan ooit. Eline Sanders: “De groepsleer-
krachten hadden hun handen vol aan het ver-
zorgen van de online lessen, maar er was ook 
een groep kinderen die naar school mocht. 
Daar hebben wij les aan gegeven, met iets 
meer aandacht voor beweging dan tijdens 
een normale lesweek maar ook voor rekenen 
en taal werden we ingezet. Het was alle hens 
aan dek, samen met het team van de school 
waar je staat, aanpakken en goed onderwijs 
verzorgen.”

Impuls
Door corona is geld vrijgekomen om de 
achterstanden die mogelijk ontstaan zijn, 
op te vangen. Roy Vissers: “De zogenoem-
de NPO-gelden worden op veel Kempische 
basisscholen ingezet door alle gymlessen 
te laten verzorgen door de vakleerkrachten. 
Doordat de groepsleerkrachten geen tijd 
meer hoeven besteden aan de voorbereiding 
en uitvoering van gymlessen en geen voort-
gangsrapportages bij hoeven houden, blijft 
meer tijd en aandacht over voor hun basista-
ken: het geven van goed onderwijs en daar-
mee het wegwerken van de achterstanden. 
De vakleerkrachten worden daarmee meer 
onderdeel van het schoolteam en dat is goed. 
Daarnaast is die stimulering van het bewe-
gingsonderwijs een waardevolle toevoeging 
op het lesprogramma: sporten is ook zoveel 
méér dan alleen fysiek bezig zijn. Nooit eer-
der was er zoveel aandacht voor het sociale 
aspect van sporten.”

Focus
Ties van Uijtregt: “De vakleerkrachten geven 
dus méér gymlessen, wat de ontwikkeling bij 
leerlingen ten goede komt en zij worden in-
gezet om méér uit de speelpauzes te halen, 

door het buitenspelen te organiseren. Dat ge-
beurt op elke school anders maar het stimu-
leert de kinderen om zich lekker uit te leven in 
sport of spel. De vakleerkrachten bieden een 
programma waar de leerlingen vrijblijvend 
aan mee mogen doen. Niks moet, als ze even 
met elkaar willen kletsen in de pauze of zelf 
bedenken dat ze liever knikkeren dan het spel 
dat wij georganiseerd hebben, is dat helemaal 
prima. In de praktijk blijkt dat ze het juist heel 
fijn vinden dat er activiteiten georganiseerd 
worden. Soms is het gericht op competitie, 
soms op samen doen of zelfstandig bewegen. 
Maar álles wat ze doen, draagt bij aan het be-
reiken van de dagelijkse beweegnorm. Als ze 
even lekker hebben kunnen uitrazen tijdens 
de pauze, zijn ze meer gefocust in de lessen.”

Click
Het buitenschools sportaanbod staat weer 
op het punt van beginnen: Click. In 2011 ging 
de eerste Click van start, in de gemeente 
Reusel was de aftrap; Eersel en Bladel volg-
den al gauw. Roy: “Het is hard gegroeid en 
daar zijn we trots op; we voorzien duidelijk 
in een behoefte. Click heeft een ontwikkeling 
doorgemaakt: er is een steeds groter aanbod 
gekomen. Waar we voorheen in elke gemeen-
te één of twee pakketten aanboden, is er nu 
in elke gemeente drie maal in de week een 
aanbod. We werken nu met een maximum 
aantal deelnemers om het overzichtelijk te 
houden en elk kind evenveel aandacht te 
kunnen geven. Het plezier is gebleven, net 
zoals het enthousiasme van de coördinatoren 
en de sportverenigingen die zich bij ons aan-
gesloten hebben. Het is en blijft een mooie 
manier om kinderen kennis te laten maken 
met verschillende sporten.”

Filmpjes
Tijdens corona is geprobeerd Click in een an-
dere vorm te gieten. Eline: “Dat is niet hele-
maal uit de verf gekomen maar we hebben er 
alles aan gedaan om een aanbod te brengen. 
Omdat we weten dat spelen en sporten zo 
ontzettend belangrijk is. We hebben filmpjes 
gemaakt waarin kinderen uitgedaagd werden 
de opdrachten uit te voeren en dat met ons te 
delen. Daar is niet heel veel gebruik van ge-
maakt, wat ons bevestigt in het idee dat sport 
en spel nu eenmaal leuker is als je het samen 
doet. Leerkrachten gebruikten de filmpjes 
wel om even en pauzemomentje in te lassen, 
dus helemaal voor niets was het niet.”

We mogen weer
Op 28 maart start de eerste Click weer en dat 
die doorgaat is zeker. Ties: “Zeg nooit nooit 

maar ik verwacht echt niet dat de scholen 
weer dicht gaan en Click weer uitgesteld moet 
worden. We hebben het programma al zo vaak 
op moeten schuiven, we zijn er echt aan toe 
om weer lekker te gaan beginnen. Het aan-
bod is gepresenteerd via www.clicksport.nl,  
de aanmeldingen lopen nu binnen en we 
mogen weer! Dat gevoel overheerst bij ieder-
een. Ook de sportverenigingen staan te trap-
pelen al is het bij hun, door corona, soms wat 
lastig om vrijwilligers te leveren. In dat geval 
hebben ze hun programma voor ons uitge-
schreven en verzorgen wij zelf de lessen.”

Intrinsieke motivatie
Sport naar de kinderen toebrengen, is één 
van de doelen van de combinatiefunctiona-
rissen. Roy: “We zien die verbinding tussen 
scholen en verenigingen steeds groter wor-
den; een positieve ontwikkeling als je het mij 
vraagt. De tennisverenigingen van Hapert en 
Bladel hebben op verschillende scholen al 
clinics gegeven tijdens de gymlessen en de 
meeste scholen staan ervoor open om dat 
vaker te doen. Zo is er een sportschool die 
‘kids-zumba’ gaat verzorgen; op die manier 
leren kinderen steeds iets nieuws en kunnen 
zo een keuze maken voor een sport die ze in 
hun vrije tijd willen doen.” Eline lacht hard: 

“Zoals onze teamleider zou zeggen: ‘En zo 
gaan ze vanuit intrinsieke motivatie een leven 
lang met plezier sporten en bewegen’. Die 
regel zit er bij ons ingebakken, maar is na-
tuurlijk wel waar. Je moet sporten leuk gaan 
vinden om het lang vol te houden.” Ties vult 
aan: “Wij hopen het plezier in sporten tijdens 
de gymlessen en Click over te kunnen bren-
gen, de rest is aan de kinderen zelf.”

Click Outdoor 
In juni staat er weer een leuke Click Instuif op 
het programma. Ties: “Dit keer gaan we naar 
buiten: Click Outdoor. Omdat we de kans dan 
het grootst achten dat het door kan gaan en 
omdat we dan lekker de ruimte hebben. We 
verdelen Click Outdoor over drie gemeenten 
maar kinderen zijn niet perse gebonden aan 
hun eigen gemeente. We werken zoveel mo-
gelijk samen met de sportaanbieders van de 
gemeente waarin het evenement plaatsvindt, 
maar het is niet erg als je mee komt doen in 
een andere gemeente, als daar toevallig de 
sport wordt aangeboden waar je zin in hebt.” 
Voor de agenda: Eersel, Sportpark de Dieprijt 
op 15 juni; in Bladel op 22 juni op Sportpark 
De Smagtenbocht en in Reusel op Sportpark 
Den Hoek op 29 juni. Houd deze krant in de 
gaten voor een vooruitblik op de invulling.

Sporten is zóveel leuker als je het 
samen kunt doen
Impuls aan bewegingsonderwijs op vrijwel alle basisscholen in de Kempen

Het buitenschools sportaanbod staat weer op het punt van beginnen: Click. In 2011 ging de eerste Click van start in de ge-
meente Reusel; Eersel en Bladel volgden al gauw. Roy: “Het is hard gegroeid en daar zijn we trots op; we voorzien duidelijk 
in een behoefte. Click heeft een ontwikkeling doorgemaakt: er is een steeds groter aanbod gekomen. Waar we voorheen in 
elke gemeente één of twee pakketten aanboden, is er nu in elke gemeente drie maal in de week een aanbod.”

JOUW ADVERTENTIE ZICHTBAAR 
IN DE GEHELE KEMPEN?

De Hint - Eyckelbergh - PC55

Laat jouw advertentie doorplaatsen van De Hint in Eersel naar PC55 in Bladel en Eyckelbergh in Bergeijk en je 
bereikt iedereen van Reusel tot Borkel en Schaft en van Vessem tot aan de Weebosch.

Piet Hakkens  T 06 415 688 37 Hennie van Schaijk  T 0497 551 777 Jos Beerens  T 06 145 338 79 Rob Luijten  T 0497 844 588
De Hint & Eyckelbergh (Gielen druk print webmedia) PC55

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

SPORTIEF
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Nieuwe herenhorloge met Romeinse cijfers. 
2 herenbroeken met riem. € 20,- p.st. of samen 
€ 35,-. Tel. 06-15575024.

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.

TakoFold niet/vouwmachine voor brochures. 
A3 en A4 plano en tussenliggende formaten.
2 nietjes in 1-gang. Tel. 06-49507923.

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

4 Michelin Agilis camperbanden op stalen 
velgen, 215 70 15, 7 mm profiel, voor camper of 
bestelwagen, van Fiat Ducato, € 250,-. 
Tel. 013-5092579.

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

Ultrasoon reinigingsapparaat in doos voor b.v. 
sieraden, DVD’s, kleine onderdelen, z.g.a.n. 
Tijden instelbaar. € 20,-. Tel. 06-49507923.

Hoekbank, 260x310 cm, in redelijke staat.
€ 25,00. Tel. 06-51374993.

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

Bureautje/werktafel, houtmotief, 59x151 cm,
h. 77 cm. € 15,00. Tel. 0497-592164.

Douchekraan, nieuw in doos, 1-greeps 
mengkraan, compleet met rosetten. € 25,-. 
Tel. 06-49507923.

2 metalen statief ventilators, merk: Tristar, 
in hoogte verstelbaar: 91-128 cm, 3 instelbare 
standen, nieuw in doos. € 45,- per stuk. 
Ook apart te koop. Tel. 06-23314222.

ZONDAG 27 MAART VLOOIENMARKT
Sporthal Genderbeemd, Sterkenburg 616, 
Eindhoven. 09.00-16.00 u. Info: 06-20299824.
www.timmermansevenementen.nl  

Philips haardroogkap met standaard, € 10,00. 
Tel. 06-50871195.

2 pers. lucht-logeermatras, 200x140x12, merk 
Freetime, z.g.s. € 7,50. Tel. 06-83891093.

Div. puzzels: Goliath, € 3,- p/st. Van Haasteren, 
€ 7,-. Ruilen kan ook. Tel. 06-30614535.

BELASTINGAANGIFTE 2021
De belastingaangifte 2021 komt er weer aan! 
Wij vullen graag voor u de belastingaangifte in. 
Ook voor aangifte erfbelastingen kunt u bij ons 
terecht. Service Op Maat Rieky van Steensel en 
Bernadette Craens, tel. 0497-385391.

Velda fonteinpomp super 1000, wateropbrengst 
1050 l/h, € 23,-. Tel. 0497-643599.

Grassen voor in de tuin: lampepoetsersgras, 
60 cm hoog, kleine € 3,00, grote € 5,00. 
Info: 0497-384320/06-28300102 in Bladel.

Braun type FS 10 Multi gourmet/stoomkoker, 
compleet, nieuw in doos, van € 125,00 voor 
€ 25,00. Tel. 013-5091449.

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

Robuuste schommelstoel, i.z.g.st. € 75,-.
Eiken plantentafeltje € 15,-. Tel. 06-83918582.

Dragline hijskraan, jaren ‘60, geel/rood metaal. 
Vr.pr. € 70,-. Tel. 0497-643599.

Originele Venta luchtbevochtiger voor ruimtes 
tot 45 m2, i.z.g.st. € 50,00. Tel. 06-13671895.

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

Philips luchtreiniger HR4368 met foamvoorfilter 
en HEPAcarbonfilter tegen pollen voor kamers 
tot 22 m2, i.z.g.st. Nauwelijks gebruikt, € 50,-.
Tel. 06-13671895.

2 rolgordijnen, 192 (l)x 132 (br) cm, kleur crème/
écru, zonwerend maar lichtdoorlatend, houdt 
warmte zomers buiten en winters binnen. 
€50,- p.st. 2 voor € 75,-. Tel. 06-13671895.

Grote gasbarbecue met wokbrander en 
afdekhoes, weinig gebruikt. Vr.pr. € 100,00.
Tel. 06-22044582.

Complete golftas met trolley, ballen en tees.
IJzers 1 t/m 9, houten 1 t/m 3, 2 putters.
Tel. 06-22044582.

Elektrische Trek fiets, 2 jaar oud. Tel. 382233.

100 stuks kinderkoppen, verschillende 
afmetingen. Tel. 0497-384522.

2 relaxstoelen, zwart, 1 een mnd. oud, beiden 
i.z.g.st. Vr.pr. € 200,-. Tel. 06-18226182.

Lockmachine Bernadette Bernina 004-D,
€ 250,-. Tel. 0497-643588.

Juwel aquarium met toebehoren en onderkast, 
i.z.g.st. Tel. 06-42825460.

Alpino meisjesfiets, 24 inch, wit, leeftijd 7 tot 9 
jaar. € 90,-. Tel. 06-25215471.

Moderne, staande Westminster klok. € 150,00.
Tel. 06-11365459.

Verschillende gekleurde Koi-vissen.
Tel. 06-11365459.

Robuuste, koloniale tafel, d.bruin, 110x220, 
uitschuifbaar naar 310, z.g.a.n. € 150,-.
Tel. 0497-843722. 

GEZOCHT: CPO vereniging! Naast Jongeren 
in Nood en Locatievereniging is er in Bladel 
blijkbaar nog een 3e CPO vereniging. 
Contactpersoon? Tel. 06-50238084.

GEZOCHT: Poetshulp voor 3 uur per 2 weken 
in Hooge Mierde. Dag en tijd bespreekbaar. 
Tel. 06-11801722.

GEZOCHT: Appartement voor mijn collega en 
zijn 16-jarige dochter. Tel. 06-19141099.

GEZOCHT: Poetshulp voor 4 uur per week in 
Hoogeloon. Whatsapp of SMS: 06-33634060.

GEZOCHT: Oppas voor onze lieve poedel Ivy, 
waar ze af en toe mag logeren en iemand waar 
ze lekker mee kan gaan wandelen in de bossen 
en knuffelen op de bank. Tel. 06-10660082.

VERLOREN: Zwart portemonneetje, inhoud: 
ying/yang penning + speciale sleutelhanger.
Tel. 0497-381427.

GRATIS AF TE HALEN: 2-zits bankje, als nieuw, 
kleur taupe, strak model. Tel. 0497-386363.

GRATIS AF TE HALEN: Hoek-zitbank, ook te 
gebruiken als slaapbank, verstelbare arm-
leuning en hoofdsteunen, kleur grijs.
Tel. 06-25319332.

GRATIS AF TE HALEN: 2 krielhennen, zwart, 
vermoedelijk de kleinste. Tel. 0497-643599.

GRATIS AF TE HALEN: Kinderledikantje, 
compleet, maar een paar keer gebruikt. 
Tel. 06-29221228.

GRATIS AF TE HALEN: Trampoline Inground, 
i.g.st. Diameter 4 meter. Tel. 06-24740140.

GRATIS AF TE HALEN: Zwerfkeien voor bij een 
vijver, diverse afmetingen. Tel. 06-30878885.

GRATIS AF TE HALEN: 4 duivenmanden, 
mogen ook per stuk weg. Tel. 0497-642097.

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

GEVRAAGD: Computerscanners voor mijn 
verzameling, zowel basis- als pocketmodellen. 
Tel. 06-45485000.

GEVRAAGD: Waterhandpomp. 
Tel. 06-38682060.

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.

 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

GEVRAAGD

GEZOCHT

VERLOREN

GRATIS

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

Bezorgklacht?
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PACO: 6000M2 MEGASTORE
EUROPALAAN 39
3900 PELT (BELGIË)
SLECHTS 5 MIN. RIJDEN VANUIT DE GRENSOVERGANG BIJ BERGEIJK

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

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

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

social media!

IEDERE ZONDAG 
OPEN!

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

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

GROOTSTE COLLECTIE
TUINMEUBELEN

Leverbaar in 3 kleuren 

Inclusief gratis hoofdkussen

UNIEK IN DE REGIO

899,-
LOUNGESET SLECHTS:

499,-
U BESPAART: 400,- (45%)

98,-
HANGPARASOL:

69,-
U BESPAART: 29,- (30%)

199,-
STIJLVOL LIGBED SLECHTS:

99,-
U BESPAART: 100,- (50%)

99,-
LOUNGE STOEL SLECHTS:

59,-
U BESPAART: 40,- (40%)

RECHTSTREEKSE IMPORT: VAN FABRIEK NAAR CONSUMENT 

98% UIT VOORRAAD LEVERBAAR

MEER DAN 200 SETOPSTELLINGEN
DE ALLERNIEUWSTE TUINTRENDS

GRATIS PARASOL*
*BIJ AANKOOP VAN EEN TUINSET NAAR KEUZE V.A. €450,- 
GRATIS PARASOL

*BIJ AANKOOP VAN EEN TUINSET NAAR KEUZE V.A. €450,- 

GROOTSTE

69,-
U BESPAART: 29,- (30%)U BESPAART: 29,- (30%)U BESPAART: 29,- (30%)U BESPAART: 29,- (30%)U BESPAART: 29,- (30%)

EXCLUSIEF DECORATIE EN SIERKUSSENS
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Petrusklepel
Mijn collega uit Reusel vroeg zondag na de 
Mis: ‘Wat is het verschil tussen de pastoor 
van Bladel en die van Reusel? Hij is positief 
en ik ben negatief. En daarom ga ik vandaag 
dopen in Bladel.’ Ik moest daar erg om lachen. 
Zo kennen we pastoor Van Dijk. En zo hel-
pen we elkaar. Ik heb inderdaad een rustig 
weekje achter de rug, waarin ik binnen moest 
blijven. Maar ‘elk nadeel heb z’n voordeel’. Er 
was genoeg achterstallig werk op mijn bu-
reau en in de privésfeer. Gelukkig zitten we 
nog maar halverwege naar Pasen. Dan hoop 
ik weer 100% fit te zijn. Het is voor christe-
nen de mooiste tijd. We volgen Jezus op zijn 
lijdensweg, vanaf de zaal van het Laatste 
Avondmaal (Witte Donderdag), naar de Cal-
varieberg (Goede Vrijdag), door het graf (Stil-
le Zaterdag) naar zijn Verrijzenis (Paaswake). 
Dit is meer dan geschiedenis. We krijgen er 
persoonlijk deel aan door de liturgie. Dat ge-
heim hebben de eerste christenen zo ervaren. 
En dat kunnen wij nog steeds ervaren.

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 26 maart
16.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden         
                  Biechtgelegenheid
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Kruisweg
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

4e Zondag in de Vastentijd 
(‘Laetare’)
Zondag 27 maart
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Maandag 28 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Dinsdag 29 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 30 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, Bijbeluurtje

Donderdag 31 maart
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt,
                 Gebedsdienst

Vrijdag 1 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 2 april
16.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                  Biechtgelegenheid
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Kruisweg
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

5e Zondag in de Vastentijd
Zondag 3 april
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,  Kerk  
                 Doop: Sjef en Jijs de Punder

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 2 en 3 april)

Bladel zaterdag:
- Ouders Bert en Paula Coppens-Esser 
  en hun kinderen Jan, Annie, Pierre en Willie

Bladel zondag:
- Pastoor Kees Bertens
- Henri Lens en Emma Faes 
  en hun dochter Louisa van Rooij
- Miet Maandonks-Antonissen
- Dirk van Kemenade

Casteren:
- Niek van Hesteren, Maria Sterken-Sanders 
  en dochter Marloes, Willem en 
  Cato van Gerwen-Welling, Fia en 
  Jan van der Heyden-van Gerwen, 
  Cor Snelders, An van Gerwen, 
  Joke Luyten-van Deursen
- Wilhelmus en Maria Catharina 
  Castelijns-Castelijns

Hapert:
- Familie Plasmans van der Aa 
  en hun dochters Ans, Cisca en Rika 
- Jan Bierens (f)

Hoogeloon:
- Jan van Gorp en 
  Miet van Gorp-Huybregts (f)

Mededelingen:
-  Mensen die niet bij de informatieavond over 

Keulen konden zijn maar wel interesse heb-
ben om mee te gaan, kunnen zich alsnog 
opgeven via het secretariaat of de website.

•  27 maart is het zondag Laetare. We zijn dan 
halverwege de Vastentijd. Er liggen al roos-
ters achterin de kerk voor de Goede Week, 
voor uw eigen agenda.

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

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

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

(Bij afwezigheid wordt u verzocht de 
 voicemail in te spreken.)

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

4e Zondag van de Vasten
(‘Laetare’)
Zaterdag 26 maart
16.00 uur: Eucharistieviering
- Peter van Eijk

Zondag 27 maart
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Kees Wouters en 
  Dien Wouters-van Summeren
- Nelleke Michiels-van Gisbergen
- Overleden ouders Bernard Jansen 
  en Anneke Jansen-Rijkers
- Anneke Schellekens-Moergastel
- Overleden ouders 
  Laarakker-Sijmons 
  en overleden kinderen

Vrijdag 1 april
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

5e Zondag van de Vasten
Zaterdag 2 april
16.00 uur: Eucharistieviering
- Will Basemans

Zondag 3 april
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Jo Goudsmits
- Jan Jansen
- Lena Bleijs-van Hoof
- Jaargetijde Truus van Deursen-van Herk 
  en voor Sjef van Deursen
- Diny van de Pol-Cornelis

Mededelingen:
-  De opbrengst van de collecte voor Oekraï-

ne was € 550,65. Hartelijke dank hiervoor!
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de Voed-

selbank in de Mariakapel neerzetten. Graag 
houdbare producten. Alvast hartelijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 27 maart: 10.00 uur. Ds. C. Mondt uit Eindhoven
Zondag 3 april: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 10 april: 10.00 uur. Ds. A. van Andel uit Valkenswaard

- 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 27 maart: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 3 april: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s Gravenpolder
Zondag 10 april: 10.00 uur. Mevr. J.H. Nieuwenhuizen uit Veldhoven

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

BLOEMENJuwelier BOEKEN

BLOEMEN Juwelier

SCHOENEN Juwelier

SCHOENEN

SCHOENEN

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

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

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

INFORMATIEF

DANKBETUIGING

We willen iedereen heel hartelijk bedankten voor 
alle steun, kaarten, bloemen en berichtjes na het overlijden van 

mijn vrouw, ons mam en oma

Maria Louwers - Kox
- Mia - 

✩ 1 maart 1930         ✝ 14 maart 2022

Speciale dank aan alle medewerkers van huize Blijendaal in Oirschot voor 
de fantastische zorg die ze daar de afgelopen 4,5 jaar heeft mogen krijgen.

Jo Louwers
Kinderen en kleinkinderen

BLADEL - Pearle Opticiens Bladel bestaat 
10 jaar! Het betrokken en deskundige Pear-
le team verwelkomt je graag in de winkel.

Supertrots
“We zijn nog elke dag supertrots dat we in 
Bladel deze mooie Pearle-winkel hebben”, 
vertelt Doris, manager van deze vestiging. 
“We hebben een heel toegewijd team,  Rezky, 
Janneke en Anke,  waar alles draait om goede 
service, deskundig en persoonlijk advies. We 
willen echt weten wat elke klant belangrijk 
vindt, zodat iedereen tevreden de winkel ver-
laat met precies de juiste bril of lenzen.”

Actie: 3 voor 1
Kom langs bij Pearle Bladel en profiteer van 
de aantrekkelijke 3-voor-1-actie! Je koopt een 
bril, kiest een tweede bril gratis en krijgt nog 
een voucher om een bril cadeau te geven. 
Maak snel een afspraak op www.pearle.nl/
afspraak-maken of bel naar 0497-383134. Je 

kunt ook zonder afspraak langskomen in de 
winkel aan de Sniederslaan 15C in Bladel. De 
winkel is van maandag tot en met zaterdag 
geopend. 

Over Pearle
Pearle Opticiens is in Nederland marktlei-
der in brillen en contactlenzen. Zij bieden 
het breedste assortiment glazen, monturen, 
contactlenzen en zonnebrillen. Maak een 
afspraak bij de winkel voor een Goed Zicht 
Gesprek. We starten deze afspraak met een 
intake, vervolgens voeren onze deskundige 
opticiens de oogmeting uit (gratis, met een 
waarde van € 30,-) en tot slot ontvang je een 
persoonlijk en passend advies over een zicht-
oplossing die past bij jou en jouw lifestyle. 
Pearle staat voor een goede service en is al-
tijd dichtbij: via pearle.nl of maak snel een af-
spraak en kom langs. Meer informatie, kijk op 

www.pearle.nl

10-jarig jubileum Pearle Opticiens Bladel

Maandag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
   09.30 uur-11.30 uur: kwartfinales libretoernooi
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
   13.30 uur-15.30 uur: kwartfinales libretoernooi
   13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

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-16.30 uur: spreekuur Welzijn de Kempen 
   13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging de Kloosters
  13.30 uur-16.30 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
  09.30 uur-11.30 uur: kwartfinales driebandentoernooi
  10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit 
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
                       09.30 uur-11.30 uur: kwartfinales driebandentoernooi
   19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaart, biljarten

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  09.30 uur-10.30 uur: cursus Klik en Tik door bibliotheek
  09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest 
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
   13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging de Kloosters
   13.30 uur-16.30 uur: bridgen 
   13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken  
  
Vrijdag:            07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
   09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
    09.30 uur-11.30 uur: halve finales driebanden- en libretoernooi
   13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
   13.00 uur-16.30 uur: finales driebanden- en libretoernooi

Alleen als u een doorverwijzing en een afspraak hebt gemaakt met de bloedafname dienst kunt 
u deze post bezoeken. 

Voor meer informatie kunt u ook 
onze websites bezoeken

www.kloostertuin-hapert.nl
& 

www.kbohapert.nl

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG
28 MAART

T/M
VRIJDAG 
1 APRIL
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9 april open bedrijven dag
doe je vmbo of praktijkSCHool? 

volg de tour en laat je verraSSen
CHeCk ook onze vaCatureS!

www.gooskens.nl

DE HEF TRUC

ALGEMEENGESCHAAFD HOOGELOONS PLANKEN

Fdj

HAPPY HOUT CORE

WIJ ZIJN VAN
GOOSKENS HOUT

Wat je bij ons kunt leren:


