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Door Renate Pijnenburg

CASTEREN - Op dinsdag 22 maart werd in 
Casteren het oude torenuurwerk off icieel 
terug in werking gesteld. De klok staat niet 
meer in de toren maar kreeg een plekje in 
Gemeenschapshuis D’n Aord en is daar 
door iedereen te bewonderen. PC55 ging 
in gesprek met de mannen die het uurwerk 
gered en gerestaureerd hebben. Een bij-
zonder verhaal over een bijzonder uurwerk.

Vervuild en verroest 
Het verhaal begint in 1990 als Ad van Ham 
door de pastoor van Casteren gevraagd 
wordt om wat klusjes te doen. Het begon 
met een kapotte microfoon en al snel werd 
hij gevraagd om even naar het torenuurwerk 
en met name het slagwerk te kijken. Daar-
voor moest hij op de zolder (gewelven) van 
de kerk zijn en daar zag hij tot zijn verbazing 
het oude uurwerk liggen. Jaren daarvoor was 
het uurwerk in de klokkentoren vervangen 
en het oude uurwerk was achtergebleven. 
Ad: “Ik deed een verzoek bij het parochiebe-
stuur om het uurwerk te mogen restaureren. 
Daarna heeft het even geduurd maar in 2018 
mocht ik het uurwerk ophalen. Het zat onder 
het puin en de kraaiennesten, was verroest 
en vervuild; een drama maar ik had er toch 
vertrouwen in dat het goed zou komen.” Cees 
Linschoten was vice voorzitter van het kerk-
bestuur en zegt: “Het idee was dat er toch 
niks met het oude uurwerk gedaan zou wor-
den dus als Ad dacht dat hij er iets mee kon: 

waarom niet?” De bedoeling van Ad was het 
uurwerk te restaureren en dan aan Casteren 
terug te geven.

Erbarmelijke toestand 
Ad nam de klok mee naar huis en pas daar 
bleek de erbarmelijke toestand van het 
uurwerk. “Vele onderdelen waren door de 
leverancier van het nieuwe uurwerk gede-
monteerd en alleen het frame met nog wat 
tandwielen was wat overbleef. Dat was een 
teleurstelling, maar maakte niet dat ik het 
meteen opgaf”, aldus Ad. Hij zocht de hulp 
van Wil van Meel uit Bladel. Wil: “Ik heb vanuit 
belangstelling voor klokken bij Stichting Het 
Kompas in Bladel een ‘klokkenclub’ opgericht 
en met enkele gelijkgestemden vinden wij het 
leuk om oude uurwerken te leren repareren. 
Het is steeds een uitdaging om de techniek 
die achter elke wijzerplaat schuil gaat te leren 
kennen. Ik kreeg een telefoontje van Ad en ik 
had er wel belangstelling voor. Bij Stichting 
Het Kompas kon ik een ruimte krijgen om aan 
de klok te werken, maar door de maatregelen 
rondom corona zou dit aanbod de restauratie 
ernstig vertragen. Om toch door te kunnen 
gaan belandde de klok in mijn eigen garage.” 

Kostbaar grapje 
Wil had via de klokkenclub contact met Louis 
van Horssen. “Louis bleek een passie voor 
torenuurwerken te hebben. Via hem kwam 
ik bij Toine Daelmans terecht in Stiphout. 
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Het torenuurwerk 
van Casteren in 
ere hersteld
Na een lange restauratie 
loopt het torenuurwerk weer op tijd

Ad nam de klok mee naar huis en pas daar bleek de erbarmelijke toestand van het uurwerk. “Vele onderdelen waren 
door de leverancier van het nieuwe uurwerk gedemonteerd en alleen het frame met nog wat tandwielen was wat 
overbleef. Dat was een teleurstelling, maar maakte niet dat ik het meteen opgaf”. V.l.n.r. Ad van Ham en Wil van Meel.

 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag na 13.00 uur
gesloten
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www.tuincentrumgroenen.nl   Zondag:   12:00 - 17:00 uur 
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DEZE ’BUITENLEVEN’ SPECIAL IS EEN UITGAVE VAN PC55

De special ‘BUITENLEVEN’ 2022 wordt verspreid in: 

Bladel - Casteren - Duizel - Hapert - Hoogeloon - Hooge Mierde - Hulsel - Lage Mierde - Netersel - Reusel - Vessem

Snoeperkestocht 

Meubels voor buiten

Overkappkingen 

Snoeikalender

BEWAARNUMMER

Oproep 
Bladelse sportdag voor de basisscholen 
Beste sportverengingen en sportaanbieders,

Op vrijdag 10 juni staat de Bladelse sportdag voor de basisscholen op de planning. De  
leerlingen uit groep 4 tot en met groep 8 van De Toermalijn, KC Florent en Franciscusschool 
Bladel willen op deze dag sportief bezig zijn met de verschillende sporten die onze regio 
rijk is. 

De organisatie heeft al contact gelegd met verschillende sportverenigingen en sportaan-
bieders. Heb jij nog niets vernomen, maar wil jij als vereniging of sportaanbieder ook graag 
een steentje bijdragen aan deze sportdag? Neem dan contact op met maudwijnands@
kempenkind.nl. 

Op woensdag 6 april houden wij een informatieve bijeenkomst om 20.00 uur in de team- 
kamer van  de Franciscusschool, Bergmolen 3 in Bladel. 

Jullie zijn van harte uitgenodigd om deze bijeenkomst bij te wonen.   

BLADEL - Vorige week vrijdag waren er, 
na een lange pauze, weer examens in de  
Koreaanse verdedigingsport Hanmudo. De 
examens waren goed verlopen en de exami-
natoren Rob Plasmans, Mark Wouters en Ca-
therine Plasmans waren zeer tevreden over 
het behaalde resultaat van de kandidaten.
 
De slaagden met instructeurs (zie foto): Quin 
Roijmans (gele band), Layth Ghieth (gele 

band), Catherine Plasmans (instructeur), 
Nolan Lavrijssen (gele band), Bieke Marien 
(oranje slip), Layla Ghieth (oranje slip), Rob 
Plasmans (instructeur), Reva van de Goor 
(oranje slip), Joes Renders (oranje slip), Cas-
per van Kemenade (oranje slip) en Mark 
Wouters (instructeur).
 
Namens Hanmudo Bladel gefeliciteerd en op 
naar de volgende!

Succesvolle jeugdexamens Hanmudo

LOKAAL

REUSEL - Samen leven is samen lachen, 
samen huilen en samen genieten. Op in-
tense momenten in je leven sta je hier 
meer bij stil, dat is voor iedereen belang-
rijk. Stilstaan en genieten! Kinderen met 
een energiestofwisselingsziekte hebben 
niet veel tijd om stil te staan en daarom is 
het zo belangrijk dat we geld in zamelen 
om het onderzoek naar een medicijn tegen 
deze ziekte te kunnen financieren. 
 
We zijn daarom ontzettend blij dat we kun-
nen melden dat het evenement Smoking 
Barrels and Special Beers dit jaar weer door 
mag gaan. Na 2 jaar bijna geen evenementen 
door..., ach ja dat weet iedereen wel, mogen 
we dit jaar weer los. Zo kwam het idee om na 
een overweldigende avond in 2019 het eve-
nement Smoking Barrels and Special Beers  
te herhalen. Ook bij Taverne d’n ouwe brand-
toren waren ze meteen enthousiast. 
 
Op Koningsavond, dinsdag 26 april, van 18.30 
tot 23.00 uur vindt het evenement Smoking 
Barrels and Special Beers plaats bij Taverne 

D’n Ouwe Brandtoren, Burgemeester Wille-
kenslaan 2 in Reusel. Houd jij van gerechten 
met daarbij een (h)eerlijk speciaalbier? Dan 
is deze Koningsavond echt wat voor jou. 
Xaam sponsort deze avond. 

Als kleine stichting met als doel geld in te 
zamelen kunnen we natuurlijk niet zonder 
sponsoren. Verschillende catering, winkels 
en ondernemers steunen ons hierbij. Hier-
door kunnen we de opbrengst verhogen en 
meer geld  generen voor een medicijn tegen 
energiestofwisselingsziekte. Kom mee genie-
ten en help ons in de ontwikkeling van een 
medicijn! Schrijf je in via onze website www.
Energy4Finn.nl
 
Op 11 juni gaan 18 teamleden voor Energy-
4Finn de Mont Ventoux beklimmen. Ook daar 
zal het allemaal om samen gaan, samen met 
(nog) 64 andere ‘helden’. Samen strijden is 
samen lachen, samen huilen, samen genieten 
en samen pijnlijden op die berg. En dat voor 
kinderen die elke dag deze pijn door verzu-
ring voelen. Kom jij naar ons Smoking Barrels 
and Special Beers Event en steun onze ‘hel-
den’. Wij kijken er enorm naar uit en hopen jou 
te mogen verwelkomen op deze avond.

Geen tijd of geen BBQ-liefhebber, check onze 
site voor andere evenementen of doneer via:

www.energy4finn.nl

Smoking Barrels and Special Beers Event
Opbrengst is voor energiestofwisselingsziekte
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Toine Daelmans is een professionele toren-
uurwerkmaker en reparateur. Die weet echt 
alles van torenuurwerken”, legt Wil uit. “Hij 
is bij mij komen kijken en heeft een lijst ge-
maakt van alle onderdelen die we misten. 
Dat bleken er nogal wat te zijn. Toine zou alle 
onderdelen kunnen leveren en desnoods zelf 
maken. Het bleek overigens een kostbaar 
grapje te gaan worden want die onderdelen 
zijn niet zomaar ergens te koop. We moes-
ten dus op zoek naar een fonds die de kos-
ten voor hun rekening wilde nemen. Via de 
Dorpsraad kwamen wij bij Peter Swaans, 
die voorzitter is van de Stichting Mariakapel 
Casteren terecht. Hij zag het belang ervan 
in om het uurwerk voor de gemeenschap te 
behouden en beloofde voor de kosten ga-
rant te staan. Toen konden we écht aan de 
gang! Vanaf dat moment werd de restauratie 
een feit. Onderdelen werden besteld en de 
puzzel naar het originele torenuurwerk was 
begonnen. Alle onderdelen werden als nieuw 
schoongemaakt en zuiver passend tot één 
geheel gemaakt. Het werd een hele klus.”

Uitvogelen 
Ad en Wil vroegen de leverancier van het 
nieuwe torenuurwerk om advies maar die be-
stempelde de restauratie als ‘onmogelijk’. Dat 
moet je tegen Ad en Wil niet zeggen want 
dan bijten ze zich er des te harder in vast. 
“Onmogelijk bestaat niet”, lacht Wil. “Het zal 
wel komen omdat het uurwerk niet van hun 

maar van concurrent Eijsbouts is, maar we 
hebben alles op alles gezet om de onderde-
len bij elkaar te krijgen. Daarna was het een 
kwestie van passen en meten om alles in el-
kaar zetten. We hebben altijd belangstelling 
gehad voor techniek en het mooie daaraan is 
dat alles logisch is. Gewoon goed nadenken 
en dan doen. Werktekeningen van het uur-
werk waren niet beschikbaar. Samen hebben 
we úren gepraat en gesleuteld.”

Euforie
Hoe verder in het proces, hoe meer het idee 
ging leven: dit gaat lukken! De euforie werd 
bij de restaurateurs steeds groter. “Eerst 
omdat ie schoon was”, gaat Wil verder. “Later 
omdat we halverwege waren en het vertrou-
wen groeide dat we het tot een goed einde 
zouden gaan brengen. Toen het uurwerk 
weer in elkaar stond en bleek dat ie liep zoals 
ie moest lopen, waren we helemaal uitzinnig 
van vreugde. Al dat werk met een goed resul-
taat, was fantastisch. Ik had met een aantal 
mensen over de klok gesproken en wist zo-
doende dat er vanuit meerder kanten belang-
stelling was voor het uurwerk. De Heemkun-
de van Bladel wilde ‘m graag hebben maar 
eigenlijk was iedereen het erover eens dat de 
klok in Casteren moest blijven. Peter Swaans 
heeft geregeld dat er een plekje kwam in D’n 
Aord.”

Perfecte plek 
Met een duwtje tegen de slinger heeft Ad 
van Ham het uurwerk aangezet en na een 
laatste controle blijkt de klok tot op de se-
conde nauwkeurig de tijd aan te geven. Peter 
Swaans: “De klok staat op de bovenverdie-
ping bij D’n Aord. Voor die plek is gekozen 
omdat het uurwerk dan toch enigszins be-
schermd is. Hij staat nu dichtbij het Chris-
tusbeeld en het vaandel van St. Elisabeth en 
kijkt uit op zijn oude stekkie: de kerktoren. 
Perfecter had het wat ons betreft niet kunnen 
zijn.” Slaan doet het uurwerk niet: er is geen 
klok aan verbonden. “Dat willen we de bezoe-
kers van D’n Aord niet aandoen”, lacht Ad, die 
gelukzalig naar het uurwerk kijkt. “Ik ben blij 
dat we dit stukje cultuurhistorie hebben kun-
nen bewaren voor de toekomst. Het was veel 
werk maar we zijn dankbaar dat het gelukt is.”

Hapert 
Oude Provincialeweg 58
T. 0497 - 381284
Oude Provincialeweg 58

T/M ZA. 9 APRIL

POMPOENPIT
BROOD

Luxe meergranenbrood. 
Rijkelijk gevuld met 

extra pompoenpitten en cranberry’s.

Van € 3,25   

Nu voor € 2,80
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

vervolg van pagina 1

WIJ BAKKEN 
VOOR U DAGELIJKS

EEN 
GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

Bladel, Gindrapassage 15

www.vanboxtelhoorwinkels.nl
of bel 088 – 52 52 052

€ 0,-
Uw

hoortoestel
tot 30 april

*€ 0,
Hoe dat kan? 
We vergoeden 
tot 30 april 2022
de kosten die uw 
zorgverzekeraar niet 
vergoedt. M.u.v. uw eigen 
risico en kosten voor oplaadbaar. 

*Bekijk de voorwaarden op onze website:
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HAPERT - Boerboom Hout Groep uit Ber-
geijk start een nieuw bedrijf voor de bouw 
van houten prefab gebouwen op het Kem-
pisch Bedrijvenpark (KBP) in Hapert. Op 
een kavel van 35.000 m² wordt de eerste 
Nederlandse CLT fabriek gebouwd. 

CLT staat voor Cross-Laminated Timber 
ofwel kruislaaghout. Door het kruislings ver-
lijmen van houten planken ontstaat een mas-
sieve houten plaat die eenvoudig te bewer-
ken is met behulp van computergestuurde 
machines en gemakkelijk te vervoeren voor 
de woning- en utiliteitsbouw. Hierdoor kan 
in een fabriek een complete nieuwe woning 
worden geproduceerd, inclusief gevelope-
ningen, ramen en installatietechnische voor-
zieningen. 

De bouwtijd van een woning wordt hierdoor 
aanzienlijk verminderd. De woningen hebben 
een aangenaam en gezond binnenklimaat 
en de productie is zeer duurzaam. Het hout 
slaat langdurig CO2 op in plaats van dat er 
sprake is van uitstoot. Iedere woning kan op 
maat worden gemaakt. CLT bouw moet een 
belangrijke bijdrage gaan leveren aan de ver-
snelling van de woningbouw in Nederland en 
aan het terugdringen van de CO2 uitstoot en 
daarmee aan de opwarming van de aarde. Op 
termijn verwacht Boerboom Hout Groep hier-
mee ook een impuls te geven aan bosbouw 
in Nederland en daarmee een economische 
branche nieuw leven in te blazen.

Boerboom Houtbouw uit Bergeijk is reeds 
begonnen met het leveren van CLT voor de 
woningbouw. Dit materiaal wordt nu extern 
ingekocht. In de nieuwe fabriek op het KBP 
wordt het CLT door eigen machines samen-
gesteld. Hiervoor is een grote oppervlakte 
nodig en ook het nodige personeel. Uiteinde-

lijk zullen in de nieuwe fabriek 60 tot 70 men-
sen gaan werken. Het familiebedrijf blijft ook 
produceren op haar huidige locatie in Berge-
ijk o.a. voor de auto-industrie, de agrarische 
sector en woninginrichting. Wanneer de eer-
ste Nederlandse CLT fabriek operationeel is, 
is nog van diverse factoren afhankelijk. De 
plannen worden op dit moment uitgewerkt. 

Ook wordt gezocht naar de juiste financiers 
en investeerders. Met de ondertekening van 
de koopovereenkomst is een belangrijke stap 
gezet voor de nieuwe fabriek. De verwach-
ting is dat in 2024 met Nederlands CLT ge-
bouwd kan worden. De start van de bouw 
van de fabriek op KBP is gepland eind 2022. 
In de nieuwe fabriek kunnen panelen gepro-
duceerd worden voor ca. 2500 woningen per 
jaar. 

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 95% van het bedrijvenpark 
verkocht. Meer informatie: 

www.kempischbedrijvenpark.com

Ad Saris (midden) ontvangt uit handen van juryvoorzitter Lambert van Erp (l) de award. Frits Oomen (r) overhandigde 
de bloemen.

www.pc55.nl 
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SLAAPCOMFORT
C O M P L E E T  S L A P E N

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
VOUWGORDIJNEN

Warm en sfeervol                                   

Gratis gemeten 
en geplaatst

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

ONDERNEMEND

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

BLADEL - Voor de vierde keer werd door 
OBGB de Werkgeversbokaal uitgereikt. 
Dit jaar kreeg Ad Saris van Hapert Aan-
hangwagens de eer om de award een mooi 
plekje in zijn bedrijf te geven. Volgens de 
jury valt zijn werkgeverschap op door een 
sociaal werkklimaat en stabiele binding 
met de werknemers.

Positief onderscheiden
Alleen werkgevers die zich positief onder-
scheiden, komen in aanmerking voor de 
award van OBGB. Volgens voorzitter Frank 
Rooijakkers zijn er dat in de regio nogal veel 
en dus was het lastig om een aantal nomi-
naties voor te dragen. De jury, bestaande uit 
Lambert van Erp, Frits Oomen en Hans van 
Voskuijlen was het er dit jaar snel over eens: 
Ad Saris móest de award krijgen. “Het is de 
onderscheiding die betrekking heeft over 
2021”, meldde Frank. “Vanwege corona heb-
ben we de uitreiking steeds uitgesteld. We 
vonden het nu passend om ‘en petit comité’ 
aandacht te besteden aan de uitreiking van 
de bokaal en Ad eens goed in het zonnetje 
te zetten.”

Sociaal en stabiel
Juryvoorzitter Lambert van Erp sprak lovende 
woorden over Ad Saris, die de vierde op rij 
is van een bedrijf dat in Hapert gevestigd is 
en de prijs in ontvangst mag nemen. Toeval 
of niet: het bedrijf heet Hapert, maar dat was 
geen criterium om de award toe te kennen. 
“Hapert Aanhangwagens is een stabiele en 

sociale werkgever; de langdurige dienstver-
banden zijn daarvan een mooi voorbeeld.  
Er is niet veel verloop onder het personeel; 
medewerkers krijgen veel eigen verantwoor-
delijkheden en voor velen voelt het bedrijf 
als eigen. Ad geeft de mensen in zijn bedrijf 
de kans om zich te ontplooien. Ad is een 
man die niet snel op de voorgrond treedt, 
meer het type ‘geen woorden maar daden’.  
Lokale verenigingen en initiatieven doen 
zelden vergeefs een beroep op Hapert  
Aanhangwagens; ook daarmee laat Ad zien 
midden in de samenleving te staan.”

Samen doen
In zijn dankwoord richtte Ad zich eerst op 
zijn moeder Rietje, die vol trots zat te stralen. 
“Naast dank aan mijn moeder, ben ik dank 
verschuldigd aan onze gehele organisatie. 
Een paar jaar geleden stonden we op een 
kantelpunt: zijn we tevreden met wat we be-
reikt hebben of stoten we door en proberen 
we te groeien en ons nog steviger in de markt 
te zetten? We kozen voor dat laatste. Daar-
voor was nieuw bloed in het management-
team nodig. Nu zijn we klaar om verder door 
te groeien.” 

Ad kijkt uit naar de toekomst: “Er komen nog 
intensieve jaren aan maar ik heb er vertrou-
wen in dat we de ingeslagen weg kunnen 
blijven volgen en het succes prolongeren. 
De award krijgt een mooi plekje in de hal en 
herinnert ons er elke dag aan dat onze inzet 
gewaardeerd wordt.”

Werkgeversbokaal 
OBGB voor Ad Saris
Waardering voor het stabiele en sociale werkgeverschap
van Hapert Aanhangwagens

In de nieuwe fabriek op het KBP wordt het CLT (Cross-Laminated Timber ofwel kruislaaghout) door eigen machines 
samengesteld. V.l.n.r. Frans Boerboom, Bas Boerboom, Remco Bosma, Mathijs Kuijken en Frank Rombouts.

Startsein nieuwe fabriek voor Boerboom 
Hout Groep op Kempisch Bedrijvenpark
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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

IN DE KEMPEN

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Dat de winkels open zijn op een 
zaterdag is geen nieuws. Wat in Hapert wel 
nieuw is, is dat op 9 april de winkels aan-
gevuld worden met een vijftigtal kramen 
met aanvullende koopwaar. Zowel op de 
Oude Provincialeweg als op de Kerkstraat 
en Markt komt een soort braderie, wat een 
bezoekje aan Hapert meer dan de moeite 
waard maakt. Aanvullend is er ook volop 
activiteit bij de Hapertse molen. Centrum-
manager Marije Fransen en molenaar Ben 
van Roosmalen praten je bij.

Braderie
“Normaal ben je van ons gewend dat er een 
koopzondag is”, begint Marije. “Dat gaan we 
op verzoek van de ondernemers anders doen. 
In Hapert heb je nog veel ondernemers die 
alleen hun winkel runnen en dan is de zon-
dag toch eigenlijk echt bedoeld als rustdag. 
Iedereen heeft recht op vrije tijd. Samen met 
Sandra van Hoof van Stappaerts ben ik gaan 
brainstormen en kwamen we op het idee om 
een zaterdag in het voorjaar een extra impuls 
te geven. Omdat dit jaar de Koningsmarkt 
niet in de originele vorm doorgaat en er in 
Hapert dus al een poosje geen braderie-ach-
tige markt is geweest, leek ons dat een goed 
uitgangspunt. We hebben een aantal kooplie-
den aangeschreven en in een mum van tijd 
hadden we de markt bijna vol. Er is animo ge-
noeg om spullen te verkopen, als aanvulling 
op het bestaande winkelaanbod.”

Totaalplaatje
Lego, tweedehands spullen, boeken, siera-

den en een kraam met ‘mocktails’, alcoholvrije 
cocktails. “Superleuk”, vindt Marije. “Er is echt 
een heel divers aanbod en dat maakt het leuk 
om een keer overheen te lopen. Goed om te 
weten: de kramen staan op de stoep dus er 
is volop parkeergelegenheid. Verspreid over 
de winkelstraten zullen versnaperingen aan-
geboden worden dus je hoeft niet naar huis 
om te eten. Het is een totaalplaatje van activi-
teiten en gezelligheid. Het is in Hapert altijd al 
leuk, maar op 9 april doen we net iets extra’s.”

Heropening molen
Als je klaar bent in het winkelhart van Ha-
pert, is het maar een klein stukje om door te 
lopen of fietsen naar de molen. Daar is ook 
volop activiteit. Ben van Roosmalen vertelt: 
“De renovatie van de molen is klaar en op 
9 april wordt de molen feestelijk heropend. 
Wethouder d’Haens zal het lintje door komen 
knippen en zorgen dat er pannenkoeken 
gebakken worden. Ik vermoed dat er ook wel 
een glaasje bubbels zal zijn.” 

Die datum is niet geheel toevallig gekozen. 
“Op die dag zal namelijk voor het eerst een 
poging gedaan worden om in het Guinness 
Book of Records te komen. Het is dit jaar het 
‘Jaar van de Molenaar’ en toevallig bestaat 
het molenaarsgilde 50 jaar. Om dat te vieren 
gaan in Nederland tussen 11.00-12.00 uur alle 
molens die kunnen draaien, draaien. Aanslui-
tend zal dan de feestelijke opening van de 
gerenoveerde molen plaatsvinden.”

Wensen
De molenaar is met de gemeente in gesprek 
of het mogelijk is een gebouw bij de molen te 

plaatsen, waar iets meer ruimte is om bezoe-
kers te ontvangen. “Regelmatig ontvangen 
we leerlingen van het basisonderwijs uit de 
gemeente en op de eerste of derde zaterdag 
van de maand zijn er ongeveer vijftig be-
zoekers per dag. Die hebben niet de moge-
lijkheid om naar het toilet te gaan en dat is 
eigenlijk raar. Een aantal dames in Hapert is 
bezig met het opzetten van ‘Ommetje Hapert’ 
en één van hun wensen is een openbaar toilet 
ergens aan hun route. Die route komt langs 
onze molen en dat maakt het optelsommetje 
niet al te moeilijk.” 

“We zijn ook met de gemeente in gesprek 
om te waarborgen dat in een omtrek van 400 
meter om de molen geen bebouwing komt. 
De molen bestaat bij de gratie van de wind; 
haal je de wind weg door huizen te bouwen, 
dan gaat de molen dood en dat kan nooit de 
bedoeling zijn. Zeker niet na deze kostbare en 
hoognodige renovatie.”

Open Bedrijvendag
Reden genoeg om Hapert te bezoeken op 9 
april. Misschien wel als afsluiting van een be-
drijfsbezoek want – toevallig of niet – op die 
dag is het ook Open Bedrijvendag, georga-
niseerd door Werken in de Kempen. Tal van 
bedrijven zetten op die dag hun deuren open 
voor een ‘kijkje in de keuken’. Leuk om eens te 
zien wat er in Hapert en omgeving zoal gepro-
duceerd wordt. De trots van de ondernemer 
komt tot uiting in de rondleidingen die zij ver-
zorgen. Aanmelden is niet nodig; je bent van 
harte welkom bij de bedrijven. Deelnemende 
ondernemers zijn te vinden op de website 
www.werkenindekempen.nl

Volop activiteit in Hapert op 9 april
Winkelen op braderie, heropening molen en Open Bedrijvendag

Zondag 
10 april 

tweedehands-
fi etsenbeurs  

in Hoogeloon
HOOGELOON - Heeft u ook een fiets 
in de schuur die  niet meer gebruikt 
wordt? Of een kinderfiets waar uw 
kind allang uitgegroeid is? Bent u op 
zoek naar een groter model? Heeft 
uw zoon/of dochter een middelbare 
schoolfiets nodig of hebt u een kin-
derstoeltje 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 tweedehandsfietsenbeurs georga-
niseerd. Net zoals voorgaande jaren bij 
Gooskens Hout, Breestraat 25 in Hooge-
loon. 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 acces-
soires verkopen? Wij zorgen ervoor. U 
hoeft tijdens de beurs niet aanwezig te 
zijn. U blijft anoniem 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 opbrengst gaat 
ook naar een Hoogeloonse vereniging. 

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 op-
halen. 

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

fietsenbeurshoogeloon@hotmail.nl

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s
Batterijen
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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 EEN ENKELE
KRAAM BESCHIKBAAR
Mail voor info naar:
cmhapert@gmail.com
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Raad hoeveel paaseieren in deze emmer zitten en wie hier het dichtst bij zit 
(of het precies raadt natuurlijk) wint de gehele emmer met inhoud!

U kunt meedoen door onderstaand briefj e in te vullen en af te geven bij ons op kantoor 
aan de Bakkerstraat 65 te Reusel uiterlijk op maandag 11 april. Voor iedere deelnemer 
hebben we een leuke presentie. De winnaar zal persoonlijk door ons benaderd worden.

Naam  : …………………………………………………………………………………………
Telefoonnummer : ………………………………………………………………………………………….
E-mailadres : …………………………………………………………………………………………. 

Nathalie van Gisbergen Lommers Makelaars / Bakkerstraat 65 Reusel / 
reusel@lommersmakelaars.nl / Tel. 0497-369898 / www.nathalievangisbergen.nl 

DE LENTE IS BEGONNEN! 
Doet u mee met onze PAASACTIE?

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

GRATIS zonnebril op sterkte bij 
aankoop van een nieuwe bril*

* Vraag naar de voorwaarden. Actie geldig t/m 31 mei 2022.

ACTIE

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Altijd al eens met een kruisboog 
willen schieten, maar heb je er toevallig 
niet eentje op zolder liggen? Dan is dit je 
kans. Sint Joris Gilde uit Bladel gaat een 
competitie opstarten voor belangstellen-
den die geen lid zijn van het gilde maar het 
wel leuk vinden om een keer iets anders te 
doen, dan ze normaal in de vrije tijd doen. 
Ton Egbers vertelt.

Midden in de samenleving
“Als gilde willen we midden in de samenle-
ving staan”, vertelt Ton. “We zitten met onze 
accommodatie al een flink stuk uit het dorp 
maar we kunnen de mensen natuurlijk ge-
woon bij ons uitnodigen. Daarom verzinnen 
we steeds nieuwe dingen. We horen regel-
matig dat mensen kruisboogschieten best 
een keer zouden willen proberen en daarom 
gaan we nu een competitie opzetten. In acht 
wedstrijddagen gaan we kijken wie de beste 
schutter is van Bladel en omgeving. Het is 
mogelijk om als individuele deelnemer aan te 
melden, maar ook duo’s zijn van harte wel-
kom.”

Oefening baart kunst
De competitie begint met een oefenavond. 
“Je moet natuurlijk wel even weten hoe zo’n 
kruisboog werkt en aanvoelt”, legt Ton uit. “Ik 
zeg niet dat het een moeilijke sport is maar 
je moet er gewoon even voor oefenen. De 
gildebroeders leggen het graag uit. Wie inte-
resse heeft in de competitie, kan vrijblijvend 
naar de oefenavond komen op 13 april. We 
beginnen om 18.30 uur op het terrein aan de 

Leemskuilen in Bladel. Opgeven is niet nodig, 
je mag gewoon komen.”

Wedstrijden
De schutsbomen waar een plaatje vanaf ge-
schoten moet worden, zijn 12,5 meter hoog. “En 
het schijfje waarop je moet schieten is niet heel 
groot, dat maakt het juist zo leuk en vaak ook 
heel spannend. De wedstrijden gaan plaatsvin-

den op de woensdagavonden 20 april, 11 mei, 
1 juni, 22 juni, 20 juli, 10 augustus en 14 sep-
tember. De grote finaledag is op zondag 9 ok-
tober in de middag en op die dag zal bepaald 
worden wie de winnaar is. Maar natuurlijk gaat 
het vooral om de kennismaking met de sport 
en het ontmoeten van nieuwe mensen. Deel-
name kost niets, je hoeft alleen goeie zin mee 
te brengen; voor al het overige zorgen wij.”

Schiet eens op…
…de schutsbomen van Sint Joris Gilde in Bladel in een competitie voor niet-leden

De competitie begint met een oefenavond. “Je moet natuurlijk wel even weten hoe zo’n kruisboog werkt en aanvoelt”, legt 
Ton uit. “Ik zeg niet dat het een moeilijke sport is maar je moet er gewoon even voor oefenen. De gildebroeders leggen 
het graag uit. Wie interesse heeft in de competitie, kan vrijblijvend naar de oefenavond komen op 13 april.”

HAPERT - Ben jij ook 
al bezig met de voor-
bereidingen voor de 
paasbrunch? Wij zijn in 
ieder geval alvast be-
gonnen. Dit jaar openen 
we namelijk voor het 
eerst onze webshop met 

paaslekkernijen. Hier verkopen we aller-
lei lekkers, zoals chocolade-eitjes, paas-
stollen, gekookte eieren, gevulde koeken 
en chocolade haasjes. Bij elke bestelling 
steun je dan ook nog eens onze muziekver-
eniging. Hoe leuk is dat!

Wil jij een bestelling doen? Ga dan naar onze 
website en kies de producten die je wilt be-
stellen. Je mag zo veel bestellen als je wilt. Je 
hoeft je producten alleen maar in je mandje te 
stoppen, je gegevens achter te laten en online 
te betalen bij de bank. Je ontvangt een beves-
tiging op je e-mailadres. Hierna gaan wij voor 
je aan de slag. We verzamelen al je produc-
ten en we zorgen dat op zaterdag 9 april je 
bestelling klaar staat voor afhalen. Zo heb je 
al jouw boodschappen al een week voor het 
paasweekend in huis. Ophalen kan tussen 
10.00 en 13.00 uur in Den Tref in Hapert. Kies 
je er voor om te laten bezorgen? Dan komen 
we ook op 9 april tussen 10.00 en 13.00 uur 
thuis bij je langs. Let op: we bezorgen alleen 
in gemeente Bladel.

Ben je nu enthousiast geworden om te 
bestellen? Kijk dan eens op de webshop 
https://paasactie.kunst-adelt.nl en doe snel 
jouw bestelling. 

Kunst Adelt wenst je alvast fijne paasdagen!

Paasactie 
Muziekvereniging 
Kunst Adelt
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Het is een bekend gegeven dat wij mannen 
soms nadenken met andere lichaamsdelen 
dan onze hersenen. Ik kan dat sinds kort 
volmondig bevestigen. 

Zoals trouwe lezers zich misschien herin-
neren, brak ik vorig jaar mijn enkel tijdens 
een potje tennis. Zonder u hier opnieuw 
lastig te vallen met het verloop van deze 
blessure, kan ik gelukkig melden dat het 
intussen de goeie kant op gaat.

Dat betekent dat ik inmiddels weer een 
klein beetje durf na te denken over hervat-
ting van de tennissport. Dat is nogal wat, 
in mijn hoofd tenminste, want zo’n blessure 
doet iets met het gevoel van onoverwinne-
lijkheid dat je als jeugdige vroeg-vijftiger 
ervaart (toen ik hem brak was ik trouwens 
nog laat-veertiger).

Maar goed, ik had dus bedacht om rustig 
aan weer proberen te tennissen. Ik wil daar 
in eerste instantie geen anderen mee las-
tigvallen, dus ik naar het tennismuurtje 
in ons dorp. Het ging eigenlijk prima: hoe 
stroef mijn rechtervoet ook nog voelt in 
het dagelijks leven, op het moment dat er 
een spelelement bij komt kijken, raakt die 
stroefheid snel op de achtergrond. Wel viel 
mij iets anders op. 

Mijn voeten leken, zonder dat ik daar op-
dracht toe gaf of zelfs maar bewust van 
was, uit elkaars buurt te blijven. Echt waar, 
het voelde alsof er in elke voet een afsto-
tende elektrische lading zit, zodanig dat 
het flink kracht zou kosten om de voe-

ten bij elkaar te brengen. Het leek wel of 
mijn voeten allebei een zelfstandig stukje 
hersens aan boord hadden om dit te 
regelen; een ‘coprocessor’ noemen ze dat 
in computerland.

Hoe kan zoiets? Mijn vermoeden is, dat ik 
bij het breken van de enkel met de ene voet 
achter de andere ben blijven haken, zonder 
dat ik daar een bewuste herinnering aan 
heb (dit komt meer voor, dat mensen geen 
bewuste herinnering hebben aan dingen 
die later toch best belangrijk bleken). Maar 
hier komt het interessante: het lijkt alsof 
die voeten dit nog wél weten! Dus zit er 
niet alleen een stukje rekenkracht in de 
voeten, maar ook een zelfstandig stukje 
geheugen.

Al met al lijkt het menselijk lichaam te 
bestaan uit redelijk zelfstandig functione-
rende modules, elk met een eigen stukje 
hardware (de mechanische onderdelen) 
en software die draait op een lokaal com-
putertje, zonder daar het centrale regelsys-
teem mee lastig te vallen. In de techniek 
heet zoiets een ‘embedded system’, en is 
in grote lijnen ook hoe ingewikkelde chip-
machines worden ontworpen, weet ik uit 
eerste hand.

En wij maar denken dat ons brein altijd de 
hele regie in handen heeft. Nee hoor: dat 
brein houdt van uitbesteden en laat andere 
lichaamsdelen lekker meedenken. En zeker 
niet alleen dat ene lichaamsdeel, waar u bij 
lezing van de eerste zin aan dacht.

Extern geheugen

column

WIJ ZOEKEN NIEUWE 
COLLEGA’S
SERVICE & MAINTENANCE ENGINEERS

ASSISTANT ACCOUNTANTASSISTANT ACCOUNTANT
MEER INFO? WWW.ENERGYST.NL

RENTALISOLUTIONSIFOR
POWER GENERATIONI&

TEMPERATUREICONTROL

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

BERGEIJK - Rond 1872 kochten boeren een 
lap stof en lieten er door de kleermaker 
een pak van maken, zo is Franken Kleding 
ontstaan. Door iedere generatie werd het 
bedrijf voortgezet in de tijd van toen.

Zo kwam er een kleermakerij bij de eerste 
en vanuit daar werkte ook de tweede gene-
ratie. De derde vergrootte het assortiment 
met fournituren en confectie kleding, waarna 
nummer vier confectie-, kinderkleding en lin-
gerie verkocht en langzaam naar mode toe-
werkte. Anne en Noor (de vijfde generatie) 
hebben de afgelopen 25 jaar een modezaak 
helemaal in de tijd van nu ontwikkeld, met 
hippe mode voor hem en haar. Een winkel 
van 850 m2 vol belevenis.

Met veel vreugde vieren wij dit jaar ons jubi-
leum, samen met jullie! Want wie jarig is trak-
teert.... Bij aankoop vanaf € 50,- in onze winkel 
ontvang je een Knopen KrasKaart. Hiermee 
maak je kans op vele mooie prijzen, waaronder 
een tegoedbon van € 1500,-! Houd ook onze 
social media kanalen goed in de gaten voor 
alle overige acties, voordelen en evenementen 
tijdens ons jubileumjaar. Ben je benieuwd naar 
het hele verhaal over hoe Franken Kleding is 
ontstaan? We nodigen je graag uit om deze 
reis van 1872 tot nu te maken. Volg de negen 
borden door de winkel en beleef de historie 
van Franken Kleding. Wij zijn ontzettend trots 
en dankbaar. Op naar de volgende 150 jaar!

Anne en Noor

Franken Kleding bestaat 150 jaar!

BLADEL - Na een jaar af-
wezigheid door corona 
houdt Handbalvereniging 
Saturnus dit jaar wel weer 
een Paasactie. De leden 
van HV Saturnus komen op 
donderdag 7 april met zak-
jes gemengde paaseieren 
langs de deur. 

In een zakje zit 200 gram eitjes. Een zakje 
kost € 3,- en voor twee zakjes betaalt u € 5,-. 
Hopelijk draagt u de vereniging een warm 
hart toe en koopt u een zakje eitjes. 

Wilt u graag wat meer zakjes kopen of vooraf 
al verzekerd zijn van heerlijke paaseitjes, is er 
ook altijd een voorverkoop. Wilt u uw werkne-
mers, kinderen of kleinkinderen verwennen 
met lekkere paaseieren, dan kunt u deze bij 
de vereniging bestellen. 

Voor meer informatie kunt u een mail sturen 
naar paasactie@hvsaturnus.nl.

Paasactie HV Saturnus

ARENDONK - Tuinieren gaat over plezier 
ervaren en genieten van wat groeit en 
bloeit. De natuur is de apotheek, de plant 
het recept. Kom het proeven! Op 2e Paas-
dag 18 april, van 09.00 tot 12.00 uur, wisse-
len planten van eigenaar in zaal Ontmoe-
ting (achter het gemeentehuis), Deroissart 
3 in Arendonk.

Kom naar de plantenruil die naar jaarlijkse 
gewoonte wordt georganiseerd i.s.m. Ferm, 
KWB, TuinHier, Biegilde in Arendonk. Je mag je 
planten die je teveel hebt, komen ruilen tegen 
andere tuinplanten, kamerplanten, groenten-
planten, bomen en struiken. Heb je bloem- of 
groentenzaden over? Heb je een probleem 
met een plant en wil je hierover praten met 
andere tuinliefhebbers? Zoek je een bepaald 
soort plant? Loop lekker rond en misschien 
vind je die wel.  

-  Voor de kinderen is er een workshop zaad-
jes van zonnebloem poten en insecten-
huisje maken met bloempot en stro.

- Voorlichtingsstand van TuinHier. 
-  Biegilde weet alles te vertellen over bijen en 

je kan daar ook bijen zien. De plantenruil is 
de plaats om bijenplantjes aan te schaff en.

-  In zaal Ontmoeting is het tuincafé geopend 
voor een drankje, lekkere soep of een krui-
denpannenkoek.

Er worden geen planten verkocht, enkel geruild 
of weggegeven. Voor elke deelnemer is er een 
kleine attentie voorzien.

2e Paasdag Plantenruil 
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“Goei spul 
vur weinig geld” 
Zondag 10 april 
vanaf 10.00 uur 

overdekte rommelmarkt 
in Hoogeloon

DIT BIEDEN WIJ JOU
• Een mooie werkomgeving

• Goede werktijden 
 (het wordt niet laat hier)

• Een vast rooster 
 (standaard weekenddag vrij of 
 bv weekend op/ weekend af)

• Fijn team collega’s

• Goed salaris

• Waardering voor wie je bent 
 en wat je toevoegt

Wil jij als student een bijbaantje 
in de keuken of in de bediening? 

Solliciteer dan nu!

KOM JIJ             ONS TEAM VERSTERKEN?
 

Wij zijn voor 16 - 32 uur per week op zoek naar een 
ALLROUND MEDEWERKER BEDIENING

die zin heeft om ons team vaste medewerkers te 
versterken. Die zelf een teamplayer is, gastvrij, 

stressbestendig, sociaal en oog voor detail heeft.

Ben jij die aanpakker?
 

Informatie of solliciteren kan via: 
gertjan@hollandershoeve.nl of 06-22419990

V A C A T U R E

www.hollandershoeve.nl

VESSEM - Wie heeft weer eens zin in een 
avond of middag lekker lachen? CV de 
Spekstruiven organiseren namelijk weer 
hun jaarlijkse zittingen in Vessem. 

Zaterdagavond 9 april en zondagmiddag 10 
april staan er in Vessem een aantal toppers uit 
de hele gemeente Eersel op de planken. Wat 
dacht u van Brabants Kampioen tonpraten 
Hans Keeris uit Knegsel, die een hagelnieu-
we buut zal brengen doorspekt met zijn droge 
humor en mooie woordgrappen. Of de ervaren 
rot Jeroen van Nunen uit Wintelre, in Vessem 
inmiddels een bekend gezicht. Uit Duizel komt 
geboren natuurtalent Job Fuchs acte de pre-
sence geven. Oud-Vessemnaar Tijn Somers, 
tegenwoordig woonachtig in Casteren, is al 
bijna 20 jaar een zeer gewaardeerd tonprater 
tijdens de Vessemse zittingsavonden. Maar 
ook in Vessem zit talent. Tim en Hans van Riet, 
ook vaak individueel te zien in de ton, staan dit 
jaar samen op het podium met een hilarische 
act. En ook het College van B&W, Maarten 
van Bussel en Leon van Wersch, gaan u laten 
genieten van hun met humor doorspekte lied-
jes. Het geheel wordt afgewisseld met enkele 
spectaculaire dansen van alle dansgroepen 
waarmee de Spekstruiven gezegend zijn. De 
muzikale omlijsting wordt verzorgd door de 
plaatselijke Die Jelloo Bend.

Op zaterdag 9 april, om 20.00 uur, begint het 
programma in De Gouden Leeuw en zondag 
10 april, om 14.00 uur, begint het programma 
in gemeenschapshuis D’n Boogerd. Kaarten 
à € 8,- zijn te koop bij Super Service Henst 
in Vessem. Kaarten kunnen ook gereser-
veerd worden door een mail te sturen naar 
zittingenvessem@gmail.com. Iedereen is van 
harte welkom!

Tonpraten in 
Vessem

REUSEL - Zet een kleine 40 kinderen bij 
elkaar in carnavalskleding met opzwepen-
de muziek en er is geen kind meer die er 
aan denkt dat dat misschien best gek is 
in maart. Vrijdag 25 maart was het in De 
Kei in Reusel een gezellige boel. Met maar 
liefst 15 acts werd er gestreden voor een 
plaats in de Narrenraad. Want als er in het 
Paasweekend carnaval wordt gevierd en 
optochten worden gelopen kan een Nar-
renraad met feestvierende kinderen na-
tuurlijk niet ontbreken.

Het was ongelooflijk mooi om te zien hoe-
veel creativiteit, muzikaliteit, humor, lef en 
enthousiasme de kinderen hebben. Er werd 
gedanst, gezongen, gehost, gitaar gespeelt, 
verteld en verkleed. En dat allemaal in een 
uur tijd. Diverse kinderen hadden mooie de-
corstukken gemaakt en haalde het ene na 
het andere attribuut voor de dag om indruk te 
maken op de jury. 

Al het moois heeft uiteindelijk een 1e plaats 
voor de Stuiternarren oplevert. De 2e prijs 
ging naar de Meilandjes en de 3e naar de 
Feestsmurfen. De dames van Non Stop Vol 
Der Op werden nog aan dit enthousiaste ge-
zelschap toegevoegd en zo ontstond er een 
hele uitbundige Narrenraad. Het kan niet an-
ders dan dat zij heel veel plezier gaan hebben 
tijdens carnaval met Pasen. 

En zoals de Raad van Elf een Prins en Adju-
dant heeft, heeft de Narrenraad een Opper-
nar en d’r Neffe Nar. Zeven kinderen stuurden 
een filmpje in waarin ze lieten zien wie ze zijn 
en waarom ze graag Oppernar wilde worden. 
De werkgroep Kindercarnaval kozen er de 
beste 2 uit. Tijdens de avond op 25 maart was 
onder trommelgeroffel op de tafels bekend-
gemaakt dat Floor Hermans de titel Oppernar 
mag dragen en Ties Walen d’r Neffe Nar. De 
kinderen in de zaal reageerden super blij en 
enthousiast op deze twee. Er is dus alle ver-
trouwen dat zij er samen met de Narrenraad 
een leuk feest van gaan maken tijdens carna-
val in april.

Helaas heeft de werkgroep diverse kinde-
ren teleur moeten stellen. Er is onvoldoende 
plaats voor 39 kinderen in de Narrenraad en 
dus zijn er ook kinderen die een super leuke 
act hebben gedaan en toch niet in de Nar-
renraad zitten. Hopelijk laten zij zich allemaal 
zien tijdens de Grôte Klène Narrentrek. We 
hebben nu gezien dat er veel creativiteit zit 
bij de kinderen in Narrendonk, dus het is de 
moeite waard om dat aan het grote publiek 
op 2e Paasdag te laten zien.

Wil jij je nog aanmelden voor de kinderop-
tocht? Voor informatie/aanmeldingen kun je 
mailen naar kindercarnaval@narrendonk.nl.  
Het inschrijfformulier voor de optocht is te 
vinden op onderstaande website-adres. 

Tot 17 en 18 april tijdens de carnavalsoptoch-
ten in Narrendonk. De Narrenraad met Op-
pernar Floor en d’r Neffe Nar Ties zijn er klaar 
voor!

www.narrendonk.nl

De kinderen zijn klaar voor carnaval met Pasen

BLADEL - Op za-
terdag 9 april is het 
weer tijd voor de 
Dance Classics in 
Podium10. Op deze 
avond worden de 
beste dance classics 
uit de jaren ’80, ’90 
en ’00 gedraaid door 

DJ duo Jan Maas en Lau Daniels. 

Tussen de nummers door nemen zij regelma-
tig de microfoon ter hand om een duo presen-
tatie te doen zoals in de jaren ‘80 gebruikelijk 
was. Naast alle muziek zal ook de zaal worden 
omgetoverd tot een echte jaren ’80 discotheek 
met verlichte dansvloer en retro lichteffecten. 
De beste hits met een dansbare beat uit de af-
gelopen 40 jaar komen dan in aanmerking om 
op de draaitafel te belanden. Een dansbare  
mix van muziek van nu, de classics van toen 
en alles wat er tussen zit. Hierbij krijgen zowel 
de jongere als de oudere bezoekers hun favo-
riete dansmuziek te horen. 

DJ’s Jan Maas en Lau Daniels draaien mu-
ziek die je de hele avond op de dansvloer kan 
houden. 

Even terug naar die goeie oude tijd
We gaan terug naar de tijd waarin je nog 
voor 1 gulden een pilsje kocht, met je brom-
mer naar de kroeg en school ging, je eerste 
liefde leerde kennen en toen je als puber het 
uitgaansleven ontdekte. De DJ’s Jan Maas en 
Lau Daniels, samen meer dan 70 jaar erva-
ring, staan garant voor een top avond. 

Koop daarom snel je tickets à € 7,50 p.p. via: 

www.podium10.nl/agenda

Dance Classics
DJ duo Jan Maas en Lau Daniels



101 april 2022Het leven gaat door, maar hoe dan?INFORMATIEF

Door Arie van den Berk

De periode rondom het overlijden van een dierbare wordt 
vaak in een roes beleefd. De emoties, het ophalen van  
herinneringen, het verzorgen van de uitvaart; alles draait 
om het overlijden en de rest van de wereld lijkt even 
niet te bestaan. Ook in de weken na de uitvaart staat het 
leven vaak nog in het teken van het verdriet en gemis. Het 
blijkt voor vele nabestaanden een worsteling om te leren  
omgaan met hun verlies.

Lichtpuntjes
En toch lukt het vaak om daar een mooie manier voor te  
vinden. Zo is er die jonge moeder die na het plotseling over-
lijden van haar kind ‘s avonds ontelbaar veel kaarsen buiten 
aansteekt, zodat haar dochtertje in het donker de weg naar 
huis kan vinden. Er waren daar zoveel kaarsen voor nodig, dat 
ze deze na verloop van tijd zelf ging maken. Ze vond hierin 
haar afleiding en zingeving. Tot op de dag van vandaag maakt 
ze deze als herdenkingskaars voor haar dochter en voor  
nabestaanden van andere overleden dierbaren.

Herinneringsslinger
En zo is er dat jonge gezin, dat afscheid moest nemen van vader. Van een aantal van zijn  
favoriete kledingstukken maakte het gezin een prachtige herinneringsslinger, die ze meenemen  
op alle vakanties, die ze nog samen met hem hadden willen doen. Zo is hij er toch een beetje 
bij op een mooie manier. 

Herkenning
Of die mevrouw, die haar grote liefde verloor. Haar wereld stortte in. Totdat ze een inloophuis 
ontdekte, waar ze meer mensen ontmoette die ook worstelden met een groot verlies. Daar 
vond ze de herkenning die ze zocht. Sinds enige tijd is ze daar nu zelf aan de slag om andere 
nabestaanden bij te staan in hun verdriet.

Ruimte 
Er is dus niet maar één manier om te leren omgaan met verdriet; iedereen doet het op zijn of 
haar eigen manier. Het begint vaak met een mooi en persoonlijk afscheid, waarbij wij u graag 
helpen. Voor de periode daarna wensen wij iedereen alle ruimte voor zingeving en troost, in die 
mate waar eenieder behoefte aan heeft.

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

DichtbijHuis | Dorpstraat 101 | 5575 AE Luyksgestel | T + 31 (0) 497 54 13 90

info@dicht-bij-huis.nl | www.dicht-bij-huis.nl

15% korting* op Toppoint insectenwering

BLADEL - Cordaad Welzijn houdt op 
woensdagavond 20 april een informatie-
avond over ‘Wat te doen als je te horen hebt 
gekregen dat je niet meer beter wordt!’

Als je gehoord hebt dat je niet meer beter 
wordt, kun je rekenen op palliatieve zorg. 
Deze zorg is niet meer gericht op genezing, 
maar heeft als doel het leven in deze onzeke-
re periode zo comfortabel mogelijk te maken. 
Dingen doen die jij belangrijk vindt in de 
tijd die er nog voor je ligt. Juist in de laatste  
periode van je leven is het belangrijk dat  
je zelf keuzes maakt: wat zijn jouw wensen, 
wat vind jij belangrijk en wie kan je hierbij 
helpen.

Susanne Groeneveld (uitvaartbegeleiding 
Bladel) houdt een boeiende inleiding over 
hoe om te gaan met deze situatie en wat kun 

je doen om zelf de regie te houden. Daarna 
houdt notaris van Voskuylen een lezing. Me-
dewerkers van Cordaad Welzijn Maria Hees-
terbeek en Ivonne Megens vertellen na de 
pauze over de mogelijkheden van vrijwillige 
inzet thuis en gespreksgroepen. Susanne 
Groeneveld sluit de avond af met een mooi 
verhaal van de Vlaamse rouwdeskundige 
Manu Keirse en reikt aan belangstellenden 
het boekje ‘Zo zie ik mijn afscheid’ uit.

Iedereen is welkom maar aanmelden is 
nodig! U kunt zich aanmelden door te mailen 
of bellen naar vptz@welzijndekempen.nl, tel. 
06-15503494.
   
Datum: woensdag 20 april. Tijd: 19.00-21.30 
uur. Locatie: CC Den Herd, Emmaplein 4 in 
Bladel. De informatiebijeenkomst is gratis en 
voor koffie en thee wordt gezorgd.

Informatieavond:
‘Wat te doen als je te horen hebt 
gekregen dat je niet meer beter wordt!’

EERSEL - Op donderdag 7 april is er weer 
een Taizéviering in het Protestantse kerkje, 
Markt 38 in Eersel. Aanvang is om 19.30 uur.

De viering is in de stijl van de oecumenische 
broedergemeenschap van Taizé in Frankrijk.
Naast een aantal korte overwegingen zijn er 
liederen die veelal zacht worden gezongen, 
en door de herhaling als een mantra werken. 
Er is in het midden van de viering gelegen-
heid voor iedere bezoeker om een kaarsje 
aan te steken op het lichtaltaar, waarna er 
stilte is voor eigen overwegingen. 

Deze viering staat in het teken van de Passie-
tijd. Op 17 april wordt in de christelijke traditie 
het Paasfeest gevierd: de overwinning van 
het leven op de dood. De week voorafgaande 
aan Pasen heet de Goede Week en staat in 
het teken van het lijden en sterven van Jezus.

Iedereen, ongeacht achtergrond of levensbe-
schouwing, is van harte welkom bij onze vie-
ring. Voor meer informatie over de vieringen 
in Eersel kunt u gaan naar onze website: 

www.taizevieringen-eersel.nl

Taizéviering in het Protestantse kerkje
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WOLKY SELECT WEEK
2 T/M 9 APRIL

Leuke extra’s voor jou bij  aankoop van Wolky’s

03927 Delft

Trek een paar Wolky’s aan en je merkt meteen: voeten 
houden van deze schoenen! Wil je het befaamde Wolky-
comfort zelf ervaren? Kom dan bij ons langs! Wanneer je 
van 2 t/m 9 april in onze winkel een paar Wolky’s koopt 
profi teer je van leuke extra’s! 

Bakkerstraat 10, Reusel 
www.basemans-schoenen.nl

03927 Delft 03028 Nortec 02450 Etosha 04857 Avi

02080 Pull 04854 Byte 02350 Medusa 04700 Jump Summer

CultuurboerderijCultuurboerderij

De Cultuurboerderij • Voldijnseweg 8 • Westelbeers
Gerard en Berdie Pasmans • Voor meer info en reservering www.cultuurboerderij.nl 

Mediterra
ans

De Cultuurboerderij • Voldijnseweg 8 • Westelbeers

Mediterra
ans

Mediterra
ans

Mediterra
ans

Mediterra
ans

Mediterra
ans

Mediterraanse lunch 1e Paasdag
Met trots verzorgen wij op 1e Paasdag weer 

een zeer exclusief lunchbuffet op 
Mediterraanse wijze! Velen van u hebben 

reeds afgelopen zomer, najaar en/of met kerst 
met deze zeer verse en gezonde culinaire 

hoogstandjes kennis gemaakt.
Zonder pakjes, potjes en andere toevoegingen, 
met alleen kruiden en specerijen.... alles met 

de hand gemaakt!
Menu: soepen, diverse eiergerechten, diverse 

salades, dessert... de Mediterraanse keuken zal 
op verrassende wijze aan u voorbij trekken!

BLADEL - ‘Zeer leer-
zaam, en bovenal ook 
erg fijn dat Bladella dit 
voor ons wil regelen.’ 
‘Leuk om dit traject met 
‘gelijkgestemden’ te 
kunnen ondernemen!’ 
Zomaar een greep uit 
de reacties van de veer-

tien jeugdtrainers die dit seizoen succes-
vol hebben deelgenomen aan de cursus 
Juniorentrainer van de KNVB.
 
Een terugblik
Toen bekend werd dat Bladella, in overleg met 
de KNVB, deze cursus aan de Smagtenbocht 
organiseerde, duurde het niet lang voor de 
inschrijving vol was. Naast 13 Bladella-lui was 
er nog een ‘buitendörpse’ van Audacia: Bart 
Kogels. Hij paste naadloos bij de enthousias-
te en leergierige Bladella-trainers die graag 
van de gelegenheid gebruik maakten om zich 
verder te bekwamen in het vak van trainer.
 
Veertien mannen aan de slag
Tom Assel bleek een vakbekwame en ge-
dreven docent. In acht avonden bouwde hij 
gedegen aan de basisvragen: wat betekent 

het om trainer te zijn en wat betekent het 
om voetbaltrainer te zijn? De eerste avond, 
alweer bijna een jaar geleden vanwege coro-
na-gerelateerde onderbrekingen, startte Tom 
op het veld met uitleg over de functie van het 
spel voetbal en hoe je als trainer moet kijken 
naar het ‘spelleke’. In de volgende avonden 
was er onder andere tijd voor de vier kernvra-
gen van de trainer-coach. Hoe bied en hand-
haaf je structuur? Hoe stimuleer en motiveer 
je je spelers op een positieve manier en hoe 
zorg je ervoor dat elke speler individueel aan-
dacht krijgt? 

Misschien nog wel het belangrijkste: hoe 
maak je je spelers zelf verantwoordelijk 
voor hun ontwikkeling? Tom noemde dit  
‘regie-overdracht’. Denk hierbij aan ontwikke-
ling in de breedste zin van het woord, ontwik-
keling als voetballer maar ook als lid van de 
Blaalse maatschappij.
 
De deelnemers werden uitgedaagd om hun 
trainingen op te bouwen volgens de vier 
gouden trainingsprincipes: zorg voor voet-
balechte oefeningen, zorg voor veel prikkels 
en plezier tijdens de oefeningen, zorg voor 
de coaching (‘wordt het spel ook echt ge-
speeld?’) en zorg voor oefeningen aangepast 
aan leeftijd en beleving.
 
Uiteraard werd er flink wat gelachen, plezier 
staat tenslotte voorop. Op vrijdag 18 maart was 
er de diploma-uitreiking en Tom reikte namens 
de KNVB de diploma’s uit. Namens Bladella gaf 
jeugdvoorzitter Rob Leermakers iedereen een 
chocolade Bladella-voetbalschoen als dank 
voor deelname. Uiteraard werd er naderhand 
‘nog inne op gepakt’. Het programma heeft 
aanstekelijk gewerkt. Op vrijdag 25 maart is 
de KNVB-cursus Pupillentrainer gestart met 
14 Bladella-trainers. Ook dit keer onder de be-
zielende leiding van Tom Assel.
 
Tom, bedankt voor je deskundigheid, bele-
ving en positieve inzet. Het was erg leerzaam! 
En last but not least: Tijn, Mark, Marc, Geert, 
Adrie, Pieter, Bart, Alexander, Koen, Adje, Ard, 
Harold, Mathijs en Ruud: ontzettend mooi dat 
jullie tijd hebben willen investeren om jezelf 
nog verder te bekwamen in het vak trainer. 
Bladella is ervan overtuigd dat jullie spelers 
er veel baat bij zullen hebben en we hopen 
dat dat ook voor jullie geldt in de rest van je 
(trainers-)loopbaan.

KNVB-cursus Juniorentrainer 
succesvol afgerond

JONG & OUD

VESSEM - Zang-
groep Con Brio heeft 
een ontzettend leuk 
combo voor de bege-
leiding van de repe-
tities en optredens, 
maar ons keyboard 
staat momenteel 

werkloos opgesteld tussen de gitaar, de 
basgitaar en het drumstel in. Daarom zijn 
wij dringend op zoek naar een enthousi-
aste toetsenist. Ervaring in het begeleiden 
van zangers kan handig zijn, maar is geen 
vereiste.

De muzikanten hebben graag het kwartet 
weer compleet, want dat speelt veel fijner. 
De koorleden zingen lekkerder met een be-
geleidende partij waar ze steun aan hebben. 
En als muzikanten en zangers het goed doen 
hebben wij een tevreden dirigente. Zie jij 
het zitten om daar als toetsenist je steentje 
aan bij te dragen, neem dan contact op met  
Godelieve Beumer, tel. 06-83566042.

Wij repeteren op woensdagavond van 19.30 
tot 21.30 uur in Gemeenschapshuis D’n 
Boogerd, Servatiusstraat 6 in Vessem. Kom 
gerust eens vrijblijvend kijken en luisteren tij-
dens de repetitie.

Toetsenist 
gezocht voor 
zanggroep 
Con Brio
Ervaring is geen vereiste!

VELDHOVEN - Het gaat er na ruim twee jaar 
nu echt van komen. Op 16 april worden man-
nen van De Zjoem éindelijk weer herenigd 
met hun publiek. Het weerzien zal plaats-
vinden in het warme pluche van Theater De 
Schalm in Veldhoven, waar de mannen hun 
programma ‘Zegetocht’ spelen. 

Het belooft een mooie avond te worden voor 
liefhebbers van het vrolijke Brabantstalige 
lied. Want nieuwe muzikale juweeltjes die 
onderwijl in de repetitiestudio zijn geboren, 
krijgen nu eindelijk de kans om écht te flon-
keren. Een voorstelling met veel nieuw reper-
toire dus, maar ook een aantal regelrechte 
Zjoem-klassiekers. Zeven muzikanten uit 
Vessem, Oirschot, Middelbeers en Veldho-
ven brengen het beste in elkaar naar boven 
in De Zjoem: een gezelschap dat bekende en 
onbekende melodieën schijnbaar moeiteloos 
omtovert tot een vrolijke Kempenpolka of een 
meeslepende Brabo-blues. Er zijn nog kaar-
ten te bestellen via 

www.deschalm.com

Kempenpolka en 
Brabo-blues met 
De Zjoem
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Koninklijke onderscheiding voor mevrouw 
Anjo van de Huygevoort-van Hoof uit Hoogeloon 
en voor de heer Marcel Roks uit Bladel

Vogelgriep
Vogelgriep komt voor bij vogels en dan vooral bij 
de hoenderachtige. De veroorzaker hiervan is een 
variant op het influenzavirus (griepvirus). De ziekte 
lijkt op griep. De vogels worden suf, krijgen 
tranende ogen en opgezette kelen. De ziekte is 
dodelijk voor kippen en kalkoenen.

Hoe lopen vogels het virus op?
Wilde vogels vormen vaak de bron voor vogelgriep 
virussen. Vogels, inclusief pluimvee, kunnen op 
diverse manieren vogelgriep oplopen:

•  via direct of indirect contact met besmette 
vogels; besmette vogels verspreiden het virus via 
luchtwegen, oogvocht en uitwerpselen;

•  via besmet materiaal zoals voer, kratten, 
transportmiddelen en mensen die via hun 
schoenen of kleding in contact zijn geweest met 
het virus;

•  via stof uit een besmette stal (die door de lucht 
wordt verspreid).

Wat kunt u als particuliere hobbyhouder 
doen om vogelgriep te voorkomen?
Ook voor de hobbyhouder is er per 26 oktober 
2021 een landelijke afschermplicht. Vanwege 
uitbraken van vogelgriep moet u verplicht uw 
pluimvee (kippen), watervogels en loopvogels 
afschermen. U moet dan voorkomen dat uw dieren 
in contact komen met zieke wilde vogels of hun 
uitwerpselen.

Aangezien de gemeente geen registratiesysteem 
heeft voor het houden van o.a. pluimvee, is het 
verzoek van de pluimveehouders om u als 
particulier aan de maatregelen te houden. Zoals u 
wellicht gelezen heeft, wordt bij de constatering 
van vogelgroep op b.v. een pluimveebedrijf alle 
kippen geruimd. Veelal gaat het hier om 
tienduizenden dieren. Dit is niet alleen voor de 
kippen een ramp, maar ook voor de boer, want 
zijn kostwinning stopt abrupt. Ook brengt dit 
kosten met zich mee, die uiteindelijk op u, de 
consument worden afgewenteld.

Anjo van de Huygevoort-van Hoof is op 28 maart 2022 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg 
de onderscheiding uit handen van burgemeester Remco 
Bosma tijdens de afscheidsvergadering van de 
gemeenteraad van gemeente Bladel. Van de Huygevoort 
krijgt de onderscheiding voor het raadswerk voor het 
CDA, dat zij na een periode van 12 jaar afsluit. Voor 
Anjo van de Huygevoort als raadslid begon in maart 
2010, was zij actief in de Commissie Inwoners van 2006 
tot 2010. Van de Huygevoort was tot 28 maart jl. 
fractievoorzitter van haar partij. Zij werkt daarnaast als 
leerkracht in het basisonderwijs op basisschool St. 
Willibrordus in Riethoven. 

Voor Anjo van de Huygevoort was het interessante aan 
het raadswerk vooral dat zij lokaal iets kon betekenen. 
Zelf omschreef zij het eens als volgt: “Als 
gemeenteraadslid leer je veel mensen kennen. Je kunt 
met iedereen sparren en plannen maken. Je leert 
strategisch nadenken en je ontdekt het verschil tussen 
gelijk hebben en gelijk krijgen.” In de gesprekken met 
andere politieke partijen had Van de Huygevoort oog 
voor de balans tussen halen en brengen; ze wordt door 
partijgenoten getypeerd als een echte verbinder die 
bestuurlijk sterk is. Afspraak is afspraak bij Anjo van de 
Huygevoort.

Ook Marcel Roks is benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Roks krijgt de onderscheiding voor het 
raadswerk dat hij na een periode van twaalf jaar afsluit. 
Marcel Roks was eerst raadslid voor de PvdA en daarna 
voor PRO5 (ontstaan uit een bundeling van krachten 
tussen GroenLinks en PvdA). Hij werkt daarnaast als 
directeur van de Gerardusschool in Deurne en 
bovenschoolse directeur onderwijskwaliteit en innovatie 
bij Stichting Prodas.

Marcel Roks weet binnen zijn partij en tijdens 
raadsvergaderingen altijd een vrolijke noot in te 
brengen, hij is een ster in relativeren en kan dingen met 
humor ontzenuwen of juist op scherp zetten. Marcel is 
sterk in het doorgronden van ingewikkelde materie en 
kan daarbij zaken kritisch analyseren. Hij was in zijn 
raadswerk vooral betrokken bij de ontwikkeling van de 
agrarische sector en hij hield een vinger aan de pols van 
de intensieve veehouderij. Zijn focus lag op gezondheid, 
milieu en natuur. Roks zelf is er trots op dat hij en zijn 
partij zich inzetten voor solidariteit, duurzaamheid en 
sociale bewogenheid; een sociale toekomst voor en met 
iedereen.
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Feestelijke opening met deelname aan wereldrecordpoging op zaterdag 9 april, 
10.30-13.00 uur
Aan de Molenstraat in Hapert wordt de gerenoveerde 
graanmolen op zaterdag 9 april met het ‘lichten van de 
vang’ waardoor de wieken weer gaan draaien, feestelijk 
geopend. Er is een poffertjeskraam, een springkussen 
voor kinderen en de mulders (molenaars) laten u graag 
de molen zien. De renovatie was een omvangrijk project, 
dat startte in april 2020 en afgerond werd in november 
2021. Door de hoge besmettingen met corona, is 
gewacht met de opening tot er weer veilig een feestje 
georganiseerd kon worden. 

Het jaar 2022 is uitgeroepen tot ‘Het Jaar van de 
Molenaar’. In dit jubileumjaar wordt de aandacht 
gevestigd op het Gilde en het ambacht van molenaar. 
Op 9 april bestaat het Gilde van vrijwillige molenaars 
50 jaar. Alle Nederlandse molens gaan draaien tussen 
11.00 en 12.00 uur; zo doen ze mee aan een 
wereldrecordpoging. Meer informatie leest u op de 
website www.vrijwilligemolenaars.nl.

Omvangrijke renovatie
De Hapertse graanmolen dateert uit 1898 en renovatie 
was nodig omdat de molenwieken toe waren aan 
ver-vanging. Het staal van de wieken, die dateerden uit 

1972, was aangetast door roest. Een molen heeft twee 
‘spruiten’; een korte en een lange spruit. De lange spruit 
zit vooraan in de kap van de molen en de korte spruit zit 
achter. De lange spruit zit met de twee lange schoren 
onderaan de staartbalk vast en de korte spruit met de 
twee korte schoren.

Gelijktijdig met de vervanging van de wieken zijn ook de 
korte spruit, twee korte schoren, en een lange schoor 
vervangen. Deze waren aangetast door houtrot. Ook is 
er schilderwerk gedaan en zijn er diverse andere kleine 
werkzaamheden uitgevoerd. Naast deze 
werkzaamheden zijn de toegangen tot de molen 
verbeterd; onder de vernieuwde trappen is nu straatwerk 
aangebracht. Ook is er een staartbalk vervangen. Dat 
kon door één oude stalen wiek van de graanmolen te 
hergebruiken; een unieke kans om op duurzame wijze 
gebruik te maken van eigen onderdelen.

Bent u benieuwd naar wat nu de lange en korte spruit 
en lange en korte schoren zijn? Kom dan op 9 april 
tussen 10.30 en 13.00 uur naar de graanmolen in 
Hapert aan de Molenstraat in Hapert. De mulders laten 
u graag zien waar ze zitten en hoe de molen werkt.

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 15 maart 2022 de volgende besluiten 
genomen:

Collegevoorstel De Kuil 36 Hapert
Het bezwaarschrift tegen de weigering van een 
omgevingsvergunning voor het aanleggen van een 
tweede inrit aan het adres De Kuil 36 te Hapert, wordt 
ontvankelijk en ongegrond verklaard en het bestreden 
besluit wordt in stand gelaten.

Opvang vluchtelingen Oekraïne
De raad wordt geïnformeerd.

Zwerfafval(subsidie)
In de meerjarenbegroting wordt een structureel budget 
van € 25.000,- gehandhaafd voor de bestrijding van 
zwerfafval.

Oprichten digitaal grondwatermeetnet met 
waterpartners
Ingestemd met het oprichten van een digitaal 
grondwatermeetnet met Brabant Water en waterschap 
De Dommel en de financiële consequenties worden 
verwerkt in de PPN 2022.

Kadernota 2023 KempenPlus
Voor kennisgeving aangenomen.

Regionaal plan van aanpak preventie van 
dakloosheid
1.  Inhoudelijk kennis genomen van de resultaten van 

de Scanner Preventie Dakloosheid uitgevoerd door 
de Preventie Alliantie in 2021.

2.  Ingestemd met het regionale plan van aanpak 
preventie van dakloosheid en het gezamenlijk 
oppakken van de voorgestelde prioriteiten voor 

preventie van dakloosheid, te weten: realiseren 
basisbenodigdheden stabiel wonen, niemand 
vertrekt uit instelling/opvang zonder onderdak en 
voorkomen van huisuitzettingen, binnen de regio 
Eindhoven.

3.  Ingestemd met de implementatie van de hierboven 
genoemde onderwerpen.

4.  Ingestemd met het beschikbaar stellen van 
€ 8000,- , afkomstig uit de decentralisatie-uitkering 
Brede aanpak dak- en thuisloosheid voor de 
opdrachtverstrekking door de gemeente Eindhoven 
aan een projectleider ter ondersteuning van de 
voorgestelde regionale preventieve aanpak.

5. De raad wordt geïnformeerd.

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.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Hapert
•        Ganzestraat 48A, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het bouwen van een 
dierenverblijf met overkappingen.

Verleende omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit
Netersel
•        De Ruttestraat 8, (her)bouwen van een 

jongveestal (incl. milieu) en verbouwen van een 
woning. Datum besluit: 22-03-2022. 

Verleende omgevingsvergunning

Hoogeloon
•        Heuvel 18A, bouwen van een woning en het 

aanleggen van een inrit/uitweg. Datum besluit: 
21-03-2022.

Netersel
•        Hoenderberg 1, uitbreiden en verbouwen van een 

woning en het vervangen van de kozijnen. Datum 
besluit: 21-03-2022.

Bladel
•        Bossingel ongenummerd, verlengen van de 

eerder verleende vergunning (BLA-2020-1023) 
voor het afwijken van het bestemmingsplan voor 
het in gebruik nemen van een loods voor opslag 
voor de periode van 1 jaar. Datum besluit: 
17-03-2022.

Hapert
•        De Pals (ten noorden van de A67, nabij de 

snelweg), bouwen van een windturbinepark 
bestaande uit vier windturbines voor een periode 
van 25 jaar en het aanleggen van een weg en 
twee kraanopstelplaatsen. Datum besluit: 
17-03-2022.
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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)

2. Onderhoud asfaltverhardingen en markeringen diverse in de gemeente Bladel  week 15-2022 t/m week 16-2022 KWS Infra Eindhoven

3. Vervangen asfaltdeklaag, De Lei Netersel donderdag en vrijdag 15 april 2022 KWS Infra Eindhoven

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

Vertrokken naar onbekende bestemming

De hieronder vermelde personen wonen niet meer op het adres waar men volgens de Basisregistratie personen 
staat ingeschreven. Dit blijkt uit onderzoek van het Klant Contact Centrum van de gemeente Bladel. Het college 
van burgemeester en wethouders heeft besloten de persoonslijst van de hieronder vermelde personen niet meer 
bij te houden. Daardoor staat hij/zij officieel niet meer op het genoemde adres ingeschreven.

GESLACHTSNAAM GEB. DATAUM ADRES DATUM BESLUIT UITSCHRIJVING WEGENS
EN VOORLETTERS   VERTREK NAAR
Abreyan, M 21-04-1992 Dalem 3, 5527 JE Hapert 23-03-2022 Land onbekend

Een belanghebbende kan tegen dit besluit schriftelijk 
bezwaar maken bij het college van burgemeester en 
wethouders van Bladel (Postbus 11, 5530 AA Bladel). 
Dit bezwaar kan worden gemaakt tot en met 4 mei 
2022. In het bezwaarschrift moet staan tegen welk 
besluit u bezwaar maakt en waarom. Verder moet u 
uw naam, adres, telefoonnummer en de datum 
vermelden én het bezwaarschrift ondertekenen.
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Teurlings
de Mulder

Acties geldig  in de maand april

Dorpsstraat 30 a | 5529 AW Casteren | Telefoon 0497-681555  
www.teurlings-demulder.nl

Versele laga
compact

20 kg. 

2 voor 18,00

15 l. 

2 voor 13,99

Felix mix
44 x 85 g. 
nu voor

16,99

 Vital 
Green

Nu 

10% korting
op DCM vital green

organische meststoff en 
10 en 20 kg.

Darwin 
vijvervoer

Maak een 
pitstop in de 
schuur en lever 
ook afgedankte 
armaturen zoals 
een tuinlamp in. 

Lampen in de lampenbak 
en armaturen in de 
inlever   bak voor apparaten. 

Bekijk de video over de recycling van lampen via 
wecycle.nl (winacties) of de QR code, beantwoord 
onderstaande vraag, stuur je antwoord in en maak 
kans op een Pluim!

In welke volgorde 
worden de TL-buizen in 
de video gerecycled?
A  Via de walsbreker – trilzeef en dan langs de magneten
B  Via de trilzeef – walsbreker en dan langs de magneten
C  Via de walsbreker – magneten en dan langs de trilzeef

Is het goede antwoord A, B of C?
Geef het goede antwoord door via wecycle.nl 
(winacties) en maak kans op een Pluim t.w.v. € 100,-. 

Stuur uiterlijk 6 april 2022 de oplossing in via wecycle.nl 
(winacties). Uit alle correcte inzendingen worden 3 winnaars geloot. 
Zie voor de actievoorwaarden: wecycle.nl (winacties).

  Via de walsbreker – magneten en dan langs de trilzeef

Stuur uiterlijk 6 april 2022 de oplossing in via wecycle.nl 
(winacties). Uit alle correcte inzendingen worden 3 winnaars geloot. 

3x
KANS OP EEN PLUIM

Winkel Oud 
voor Nieuw

Installateur Kringloop GroothandelWinkel 
inleverbak

Elektrische apparaten

Milieustraat Meegeven 
aan bezorger

13.000 Wecycle-inleverpunten

Wij worden   

   weer nieuwe

grondstoffen!

Het klusseizoen is begonnen!
Klussers leveren massaal kapotte lampen in bij de Wecycle-inleverbak 

bij bouwmarkten en tuincentra. Recycle ook mee!

schuur en lever 
ook afgedankte 
armaturen zoals 
een tuinlamp in. 

Lampen in de lampenbak 

inlever   bak voor apparaten. 

Recycle ook 
armaturen

WIN
ACTIE

wecycle.nl/lampen

BEKIJK HIER 

DE VIDEO

Door Renate Pijnenburg

HOOGELOON - Na drie jaar afwezigheid 
puilt de rommelmarkt van KVC Korfbal uit 
van de mooie spullen. Op zondag 10 april 
gaan de deuren van de grote zaal van D’n 
Anloop om 10.00 uur open en is iedereen 
van harte welkom om te komen snuffelen 
en struinen tussen de koopwaar. Hans Ver-
hagen en Frank Rooijackers zijn lid van de 
werkgroep en hebben er zin in.

Handjes
“Het is één van de hoogtepunten van het 
jaar”, vinden de heren. “Sowieso is het een 
leuk evenement omdat zo ongeveer álle leden 
erbij betrokken worden. Op zaterdag moeten 
de spullen bij de inwoners van Hoogeloon 
opgehaald worden, de loods met opslag moet 
leeg, alles moet naar D’n Aanloop gebracht 
worden. De spullen moeten gesorteerd wor-
den en op zondag moet alles verkocht en ge-
veild worden. Daar zijn héél wat handjes voor 
nodig en dat maakt het leuk.”

Fusie
Drie jaar geleden fuseerde Klimroos met VVO 
en dus is het nu voor het eerst dat leden uit 
Hapert meehelpen. Hans: “Voor het gevoel 
was onze vereniging meteen één club, de 
overgang is vrij soepel verlopen. Gelukkig 
maar want om de toekomst van beide clubs 
te garanderen was dit de juiste stap. Inmiddels 
zijn ook leden uit Netersel en Casteren toege-
treden. Lekker korfballen met z’n allen, dat is 
het doel. En nu dus samen hard werken om 
van de rommelmarkt een succes te maken.”

Handel
Fietsen, speelgoed, pannen, huisraad, schil-
derijen, boeken, elektronica, gereedschap en 
kleine meubels: álles is te vinden op de rom-
melmarkt. “We verwachten echt een heel 
groot aanbod omdat mensen al drie jaar aan 
het sparen zijn”, legt Frank uit. “We gaan dus 
ook echt heel selectief ophalen want we wil-
len dat er uitsluitend verkoopbare spullen op 
de markt komen. Inwoners van Hoogeloon 
mogen op 9 april hun spullen aan de straat 
zetten; daar vindt door ons de eerste selectie 
al plaats. Kapotte of onverkoopbare spullen 
nemen we niet mee. Maar doorgaans krijgen 
we alleen goede spullen aangeboden. We ver-
wachten niet dat dat dit jaar anders zal zijn.”

Struinen
De bezoekers staan waarschijnlijk te trappe-
len, zoals andere jaren ook het geval is. “Uit 
alle windstreken komen de kopers”, weten de 
organisatoren inmiddels. “Het varieert van 
mensen die echt oog hebben voor handel 
tot mensen die het gewoon leuk vinden om 
een dagje te struinen op een rommelmarkt. 
Iedereen is welkom en geloof me: we hebben 
spullen genoeg.” Om 11.00 uur start de veiling 
waar de meer waardevolle items aangeboden 
zullen worden. “Dat opbieden is een leuk spel 
om naar te kijken en wie weet wat er voor je 
bij zit.”

Kom langs
De entree voor de rommelmarkt van KVC 
Korfbal is € 3,- en alle opbrengsten komen 
ten goede aan de clubkas van de korfbalver-
eniging. “Die inkomsten zijn hard nodig om 

de contributie leuk te houden en de zaalhuur 
tijdens de wintermaanden te kunnen betalen”, 
leggen Frank en Hans uit. “Het is een welko-
me aanvulling maar we geloven echt dat ook 

al hadden we het geld niet nodig, we de rom-
melmarkt nog steeds zouden organiseren. 
Gewoon omdat het zo leuk is om met z’n allen 
te kunnen doen.”

Snuffelen en struinen
Grote indoor rommelmarkt van KVC Korfbal in D’n Aanloop in Hoogeloon op 10 april

Fietsen, speelgoed, pannen, huisraad, schilderijen, boeken, elektronica, gereedschap en kleine meubels: álles is te vinden 
op de rommelmarkt. Frank: “We verwachten echt een heel groot aanbod omdat mensen al drie jaar aan het sparen zijn. 
We gaan dus ook echt heel selectief ophalen want we willen dat er uitsluitend verkoopbare spullen op de markt komen. In-
woners van Hoogeloon mogen op 9 april hun spullen aan de straat zetten; daar vindt door ons de eerste selectie al plaats.”

ER OP UIT
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Het einde in zicht
Je zou het op het eerste oog niet verwachten dat een huis 
in het centrum van Reusel, aan een drukke doorgaande 
weg, van binnen zoveel rust en landelijkheid uitstraalt. 
Mark Bruurs bouwde het huis zelf. “Ik ben metselaar en 
dan laat je dat natuurlijk niemand anders doen”, vertelt 
hij. “We hebben er een jaar over gedaan om het huis te 
bouwen. Al die tijd woonden we achter in de tuin in een 
unit. Prima voor de tijd maar goed dat er een einddatum 
in zicht was.” Dat laatste beaamt Danique: “Het was 
goed hoor maar zeker nadat Vigo geboren was, werd de 
ruimte toch wel echt beperkt, maar omdat we dagelijks 
de vooruitgang zagen, was het goed vol te houden.”

Dit hout past nóg beter bij onze wensen
Toen het huis klaar was, kon Danique binnen aan de slag. 
“Ik had goed uitgezocht wat ik met het interieur wilde. 
Vooral het landelijke spreekt ons aan. Het huis is groot 
van binnen maar vooral door het gebruik van hout en 
passende accessoires wordt de ruimte niet steriel, of te 
groot. We hebben lekker de ruimte en tegelijk een warm 
nest.” Hoe de keuken eruit moest komen zien, had het stel 
voor ogen. Mark: “We zijn bij een paar speciaalzaken gaan 
kijken maar vonden steeds niet wat we precies zochten. 
Onze familie komt al járen bij De Houtwinkel en dus zijn 
we daar eens gaan praten. Eigenlijk is het helemaal niet 
raar dat we daar vonden wat we zochten want ze denken 
heel goed mee.” Zo goed zelfs dat ze nadat ze een keuze 
hadden gemaakt voor de houtsoort, ze een telefoontje 
kregen van Stijn. Danique: “Stijn had hout binnengekregen 
waarvan hij dacht dat het nóg beter bij onze wensen zou 
passen dan het hout dat we gekozen hadden. We gingen 
kijken en hij had gelijk. We hebben meteen onze keuze 
aangepast.”

Hout met een levensverhaal
Het eikenhout dat gebruikt is voor de keuken komt uit 
Oostenrijk en heeft er al twee levens opzitten. Eerst als 
boom, later als bouwmateriaal van berghutten. Je zou 
kunnen zeggen dat als de planken konden praten, ze 
een heel levensverhaal zouden kunnen vertellen. En 
nu beginnen ze aan een derde leven: als keuken bij de 
familie Bruurs. Dat is nog eens een ultieme vorm van 
duurzaamheid. Naast de warmte die het uitstraalt, is het 
een onverslijtbaar materiaal dat met elke lichtinval een 
andere uitstraling geeft.

Robuust en lokaal
Het eikenhout past prachtig bij het beton van het 
aanrechtblad. Danique: “We kozen eerst voor een 
donkerder variant maar al snel werd het té donker, ook 
omdat we al voor een donkere vloertegel hadden gekozen. 

Toen we bij klanten van De Houtwinkel naar hun keuken 
waren gaan kijken om te zien of het hout ons beviel, zagen 
we een licht aanrechtblad. Dat hebben wij ook gekozen 
en we zijn er blij mee. Je moet er alleen wel tegen kunnen 
dat je er veel op ziet. Vlekken trekken weg maar dat duurt 
soms wel even. Ik vind dat niet erg; het is de charme van 
het materiaal.” 

Maatwerk is de nieuwe standaard
Geen keuken is standaard, wat De Houtwinkel betreft. De 
handgrepen van de keuken zijn namelijk lokaal gefabriceerd 
en benadrukken de robuuste uitstraling van de keuken. 
“Wij zijn heel blij met het maatwerk”, vertelt Mark. “Elke 
hoek is nauwkeurig berekend en het past precies. Ik kijk 
nogal nauw omdat ik zelf in de bouw werk; wat ik maak 
moet goed zijn en dat verwacht ik ook van anderen die bij 
mij iets komen maken. Het is perfect, mag ik zeggen.” 

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

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

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

Voor het aanrechtblad waren 
veel ‘handjes’ nodig. Mark: 
“Het is in één stuk gegoten 
en het weegt dus nogal wat. 
Om het op zijn plek te krijgen, 
kwam er heel wat spierkracht 
bij kijken.

Vele handjes 
maken licht werk

Bij de familie Bruurs-de Bruijn in Reusel staat een prachtige keuken van oud eikenhout 
met een verhaal. Dagelijks wordt er gekookt voor het gezin dat bestaat uit vader Mark, 
moeder Danique, de kinderen Rikkie van drie, Vigo van één en Engelse Stafford Sammy. 
Het hout van de keuken komt terug in de twee balkomtimmeringen van de woonkamer. 
Zo krijgt het huis in het hartje van Reusel een mooi landelijk karakter.

DUURZAAM KOKEN 
MET MARK EN DANIQUE

‘‘Het eikenhout dat gebruikt is voor 
de keuken komt uit Oostenrijk en 
heeft er al twee levens opzitten.’’

Wonen

Het einde in zicht
Je zou het op het eerste oog niet verwachten dat een huis 
in het centrum van Reusel, aan een drukke doorgaande 
weg, van binnen zoveel rust en landelijkheid uitstraalt. 
Mark Bruurs bouwde het huis zelf. “Ik ben metselaar en 
dan laat je dat natuurlijk niemand anders doen”, vertelt 
hij. “We hebben er een jaar over gedaan om het huis te 
bouwen. Al die tijd woonden we achter in de tuin in een 
unit. Prima voor de tijd maar goed dat er een einddatum 
in zicht was.” Dat laatste beaamt Danique: “Het was 
goed hoor maar zeker nadat Vigo geboren was, werd de 
ruimte toch wel echt beperkt, maar omdat we dagelijks 
de vooruitgang zagen, was het goed vol te houden.”

Dit hout past nóg beter bij onze wensen
Toen het huis klaar was, kon Danique binnen aan de slag. 
“Ik had goed uitgezocht wat ik met het interieur wilde. 
Vooral het landelijke spreekt ons aan. Het huis is groot 
van binnen maar vooral door het gebruik van hout en 
passende accessoires wordt de ruimte niet steriel, of te 
groot. We hebben lekker de ruimte en tegelijk een warm 
nest.” Hoe de keuken eruit moest komen zien, had het stel 
voor ogen. Mark: “We zijn bij een paar speciaalzaken gaan 
kijken maar vonden steeds niet wat we precies zochten. 
Onze familie komt al járen bij De Houtwinkel en dus zijn 
we daar eens gaan praten. Eigenlijk is het helemaal niet 
raar dat we daar vonden wat we zochten want ze denken 
heel goed mee.” Zo goed zelfs dat ze nadat ze een keuze 
hadden gemaakt voor de houtsoort, ze een telefoontje 
kregen van Stijn. Danique: “Stijn had hout binnengekregen 
waarvan hij dacht dat het nóg beter bij onze wensen zou 
passen dan het hout dat we gekozen hadden. We gingen 
kijken en hij had gelijk. We hebben meteen onze keuze 
aangepast.”

Hout met een levensverhaal
Het eikenhout dat gebruikt is voor de keuken komt uit 
Oostenrijk en heeft er al twee levens opzitten. Eerst als 
boom, later als bouwmateriaal van berghutten. Je zou 
kunnen zeggen dat als de planken konden praten, ze 
een heel levensverhaal zouden kunnen vertellen. En 
nu beginnen ze aan een derde leven: als keuken bij de 
familie Bruurs. Dat is nog eens een ultieme vorm van 
duurzaamheid. Naast de warmte die het uitstraalt, is het 
een onverslijtbaar materiaal dat met elke lichtinval een 
andere uitstraling geeft.

Robuust en lokaal
Het eikenhout past prachtig bij het beton van het 
aanrechtblad. Danique: “We kozen eerst voor een 
donkerder variant maar al snel werd het té donker, ook 
omdat we al voor een donkere vloertegel hadden gekozen. 

Toen we bij klanten van De Houtwinkel naar hun keuken 
waren gaan kijken om te zien of het hout ons beviel, zagen 
we een licht aanrechtblad. Dat hebben wij ook gekozen 
en we zijn er blij mee. Je moet er alleen wel tegen kunnen 
dat je er veel op ziet. Vlekken trekken weg maar dat duurt 
soms wel even. Ik vind dat niet erg; het is de charme van 
het materiaal.” 

Maatwerk is de nieuwe standaard
Geen keuken is standaard, wat De Houtwinkel betreft. De 
handgrepen van de keuken zijn namelijk lokaal gefabriceerd 
en benadrukken de robuuste uitstraling van de keuken. 
“Wij zijn heel blij met het maatwerk”, vertelt Mark. “Elke 
hoek is nauwkeurig berekend en het past precies. Ik kijk 
nogal nauw omdat ik zelf in de bouw werk; wat ik maak 
moet goed zijn en dat verwacht ik ook van anderen die bij 
mij iets komen maken. Het is perfect, mag ik zeggen.” 
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Bij de familie Bruurs-de Bruijn in Reusel staat een prachtige keuken van oud eikenhout 
met een verhaal. Dagelijks wordt er gekookt voor het gezin dat bestaat uit vader Mark, 
moeder Danique, de kinderen Rikkie van drie, Vigo van één en Engelse Stafford Sammy. 
Het hout van de keuken komt terug in de twee balkomtimmeringen van de woonkamer. 
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duurzaamheid. Naast de warmte die het uitstraalt, is het 
een onverslijtbaar materiaal dat met elke lichtinval een 
andere uitstraling geeft.

Robuust en lokaal
Het eikenhout past prachtig bij het beton van het 
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omdat we al voor een donkere vloertegel hadden gekozen. 

Toen we bij klanten van De Houtwinkel naar hun keuken 
waren gaan kijken om te zien of het hout ons beviel, zagen 
we een licht aanrechtblad. Dat hebben wij ook gekozen 
en we zijn er blij mee. Je moet er alleen wel tegen kunnen 
dat je er veel op ziet. Vlekken trekken weg maar dat duurt 
soms wel even. Ik vind dat niet erg; het is de charme van 
het materiaal.” 

Maatwerk is de nieuwe standaard
Geen keuken is standaard, wat De Houtwinkel betreft. De 
handgrepen van de keuken zijn namelijk lokaal gefabriceerd 
en benadrukken de robuuste uitstraling van de keuken. 
“Wij zijn heel blij met het maatwerk”, vertelt Mark. “Elke 
hoek is nauwkeurig berekend en het past precies. Ik kijk 
nogal nauw omdat ik zelf in de bouw werk; wat ik maak 
moet goed zijn en dat verwacht ik ook van anderen die bij 
mij iets komen maken. Het is perfect, mag ik zeggen.” 
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Vele handjes 
maken licht werk

Bij de familie Bruurs-de Bruijn in Reusel staat een prachtige keuken van oud eikenhout 
met een verhaal. Dagelijks wordt er gekookt voor het gezin dat bestaat uit vader Mark, 
moeder Danique, de kinderen Rikkie van drie, Vigo van één en Engelse Stafford Sammy. 
Het hout van de keuken komt terug in de twee balkomtimmeringen van de woonkamer. 
Zo krijgt het huis in het hartje van Reusel een mooi landelijk karakter.
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ruimte toch wel echt beperkt, maar omdat we dagelijks 
de vooruitgang zagen, was het goed vol te houden.”

Dit hout past nóg beter bij onze wensen
Toen het huis klaar was, kon Danique binnen aan de slag. 
“Ik had goed uitgezocht wat ik met het interieur wilde. 
Vooral het landelijke spreekt ons aan. Het huis is groot 
van binnen maar vooral door het gebruik van hout en 
passende accessoires wordt de ruimte niet steriel, of te 
groot. We hebben lekker de ruimte en tegelijk een warm 
nest.” Hoe de keuken eruit moest komen zien, had het stel 
voor ogen. Mark: “We zijn bij een paar speciaalzaken gaan 
kijken maar vonden steeds niet wat we precies zochten. 
Onze familie komt al járen bij De Houtwinkel en dus zijn 
we daar eens gaan praten. Eigenlijk is het helemaal niet 
raar dat we daar vonden wat we zochten want ze denken 
heel goed mee.” Zo goed zelfs dat ze nadat ze een keuze 
hadden gemaakt voor de houtsoort, ze een telefoontje 
kregen van Stijn. Danique: “Stijn had hout binnengekregen 
waarvan hij dacht dat het nóg beter bij onze wensen zou 
passen dan het hout dat we gekozen hadden. We gingen 
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familie Bruurs. Dat is nog eens een ultieme vorm van 
duurzaamheid. Naast de warmte die het uitstraalt, is het 
een onverslijtbaar materiaal dat met elke lichtinval een 
andere uitstraling geeft.

Robuust en lokaal
Het eikenhout past prachtig bij het beton van het 
aanrechtblad. Danique: “We kozen eerst voor een 
donkerder variant maar al snel werd het té donker, ook 
omdat we al voor een donkere vloertegel hadden gekozen. 

Toen we bij klanten van De Houtwinkel naar hun keuken 
waren gaan kijken om te zien of het hout ons beviel, zagen 
we een licht aanrechtblad. Dat hebben wij ook gekozen 
en we zijn er blij mee. Je moet er alleen wel tegen kunnen 
dat je er veel op ziet. Vlekken trekken weg maar dat duurt 
soms wel even. Ik vind dat niet erg; het is de charme van 
het materiaal.” 

Maatwerk is de nieuwe standaard
Geen keuken is standaard, wat De Houtwinkel betreft. De 
handgrepen van de keuken zijn namelijk lokaal gefabriceerd 
en benadrukken de robuuste uitstraling van de keuken. 
“Wij zijn heel blij met het maatwerk”, vertelt Mark. “Elke 
hoek is nauwkeurig berekend en het past precies. Ik kijk 
nogal nauw omdat ik zelf in de bouw werk; wat ik maak 
moet goed zijn en dat verwacht ik ook van anderen die bij 
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Bij de familie Bruurs-de Bruijn in Reusel staat een prachtige keuken van oud eikenhout 
met een verhaal. Dagelijks wordt er gekookt voor het gezin dat bestaat uit vader Mark, 
moeder Danique, de kinderen Rikkie van drie, Vigo van één en Engelse Stafford Sammy. 
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Markt 3 • Bladel • T 0497 388 456
www.restaurantnagoya.nl

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

MA : 12.15 - 21.45 UUR
DI : GESLOTEN
WO T/M ZO : 12.15 - 21.45 UUR

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

Lindenstraat 58  l Hapert  l M 06-54297644  l E rob.veron@chello.nl

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 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.

GARAGESALE BLADEL
Locatie: bv Den Ekker (Rodenbachplein), 
Bladel. Tijd: 10.00-14.00 uur. Deelnemers zijn 
te herkennen aan vlaggetjes en een overzicht. 

ZATERDAG 16 APRIL 

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

ZONDAG 17 APRIL 

NARRENPARADE
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.

DINSDAG 26 APRIL 

SMOKING BARRELS AND 
SPECIAL BEERS EVENT
Locatie: D’n Ouwe Brandtoren, Burgemeester 
Willekenslaan 2, Reusel. Tijd: 18.30-23.00 uur.
Opbrengst voor Energy4Finn.

WOENSDAG 27 APRIL 

INRITTENVERKOOP REUSEL
Locatie: bv D’Ekker (Kruisstraat, Marialaan, 
Plonderijen, Kloostertuin, Korenbocht, Weije-
rerf) en bv De Mola (Molenstraat, D’n Ekker, 
Den Tiender, Marialaan, Wilhelminalaan, 
‘t Busseltje) in Reusel. Tijd: 10.00-16.00 uur.  
Te herkennen aan de versieringen!

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.

ZONDAG 5 JUNI 

PINKSTERBRADERIE
Locatie: Kerkstraat, de Lend, de Vest, Bakker-
straat, Dorpsbron in Reusel. Tijd: 11.00 uur.
Entree: € 2,00. Diversiteit aan marktkramen, 
gecombineerd met gezellige terrassen, 
muziek en activiteiten voor kids! 

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

GARAGESALE VESSEM
Locatie: kern van Vessem. 
Tijd: 10.00-15.00 uur. Gratis entree. 

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

theatertheater

vrijdag 15 april

GROF GESCHUD
Broeden (cabaret)
Na het in de pers bejubelde debuut ‘Lij-
men’, waarin Lander Severins en Myrthe 
van Velden hun symbiotische liefde tot 
op het bot analyseerden, komt Grof Ge-
schud nu met een tweede avondvullende 
cabaretvoorstelling ‘Broeden’. De relatie 
hield geen stand, het duo wel. Voorlopig.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 15,00

zaterdag 9 april

IVO DE WIJS & PIETER NIEUWINT
Literair Variété (muziek)
Literair Variété is een avondvullende voor-
stelling: een aaneenschakeling van liedjes 
en vrolijke verzen, gekruid met herinnerin-
gen en verlucht met PowerPoint-plaatjes.

(Let op: deze voorstelling wordt gespeeld 
in De Ster, De Houtert 6 in Lage Mierde)

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00
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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

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Marloes Verdonschot van DELA

Centrum Bergeijk zoekt een nieuwe

Centrummanager

Ondernemend – verbindend – daadkrachtig – creatief – resultaatgericht

Deze vacature ontstaat vanwege het voornemen van de huidige centrummanager 
om na twee termijnen van in totaal 6 jaar plaats te maken voor een opvolger. 
Het doel van de functie is om het economische klimaat en de aantrekkingskracht 
van het centrum te verbeteren. Het betreft een veelzijdige functie waarin het 
verbinden, samenwerken en marketing belangrijke elementen zijn gericht op 
detailhandel, horeca en vastgoed. 

Startdatum: in overleg
Duur: 3 jaar

Salariëring: op basis van freelance

Voor meer informatie, kijk naar de vacature op de website (www.centrumbergeijk.nl). 

Uw reactie voor 10 april 2022 naar: info@centrumbergeijk.nl

Door Stijn Lamers

HAPERT - Wandelen is goed voor je! Het 
is leuk om te doen, alleen maar zeker ook 
samen. Toch moet je vaak goed zoeken naar 
georganiseerde wandelingen, waar de eve-
nementen voor hardlopers ogenschijnlijk 
voor het oprapen liggen. Dat kan anders, 
vindt Susan Lamers van Voet en Goed. Daar-
om heeft zij wederom de handen ineenge-
slagen met WSV De Grenslopers voor een 
gezellige wandeling op woensdag 13 april. 

Haopertse Gaopertocht
Het begon allemaal toen Susan het 25-jarig 
jubileum van Voet en Goed vierde. “Dat wilde 
ik niet zomaar voorbij laten gaan”, zegt ze. 
“Samen met De Grenslopers hebben we toen 
een wandeling georganiseerd om ons 25-
jarig bestaan te vieren.” Het was een groot 
succes. Met zo’n 900 deelnemers was de in-
tentie er om er een jaarlijks terugkerend ge-
beuren van te maken. We weten allemaal wat 
daar de afgelopen jaren een stokje voor heeft 
gestoken.

Maar dit jaar begon het bij de Luyksgestelse 
wandelsportvereniging De Grenslopers toch 
weer te kriebelen om ‘iets’ te organiseren, 
waar Susan graag een gezellige draai aan 
geeft. Want als je gaat wandelen, dan zit je bij 
Voet en Goed immers goed. Volgens de mal 
van voorgaande wandelingen – wandelen, 
vermaak en eten en drinken – is de Haopertse 
Gaopertocht tot stand gekomen.

‘Snoep en zopie’
Wandelen is leuk, maar als je jezelf kunt 
belonen, dan wordt het alleen maar leu-
ker! Gelukkig is er ook aan de inwendige 
mens gedacht, evenals aan een plek waar je 
anderen kunt ontmoeten. Dat gebeurt 
allemaal op de pauzeplek; te herkennen aan 
het typerende Volkswagen T2-busje, dat je 
misschien kent van eerdere door Voet en 
Goed georganiseerde activiteiten. “Deze 
is uitgedost in een gezellige jaren ’70-stijl”, 
aldus Susan. “Met goed weer zal zangeres 
Jolanda van den Berghe bovendien zor-
gen voor passende muzikale omlijsting. Het 
Volkswagen-busje vind je op een centraal 

punt tijdens de wandeling, namelijk op De 
Pan in Hapert. Hier komen wandelaars van 
alle afstanden samen voor koff ie met iets 
lekkers. Ik noem het ‘snoep en zopie’; iets 
hartigs om je weer op weg te helpen, maar 
ook iets lekkers om jezelf mee te verwennen. 
Want dat mag best bij zo’n wandeling, dat 
heb je verdiend!”

Ben jij er ook bij op 13 april?
De meeste wandelingen worden nooit met 
veel bombarie bekendgemaakt, weet Susan. 
“Het is eigenlijk niet de normale gang van 
zaken dat er veel ruchtbaarheid wordt ge-
geven aan een wandeltocht”, zegt ze. “Dat 
willen wij anders aanpakken. Daarom kiezen 
wij voor een wandeltocht mét bombarie. Dat 
mag best!” Afhankelijk van het aantal inschrij-
vingen wordt een aantal prijzen weggege-
ven. De namen van alle deelnemers gaan in 
een grote tombola en daar wordt een aantal 

winnaars uit getrokken. “Uiteraard zullen de 
prijzen allemaal iets te maken hebben met de 
wandelsport”, hint Susan. “Ik heb er heel veel 
zin in. Samen met De Grenslopers werken hier 
veel vrijwilligers aan mee om alles in goede 
banen te leiden. We hopen jou ook te zien op 
13 april!”

De Haopertse Goapertocht vindt plaats op 
woensdag 13 april van 08.00 tot 17.00 uur. Je 
kunt kiezen uit de afstanden 10, 15, 20 en 25 
kilometer. Met name voor de langere afstan-
den wordt geadviseerd om op tijd te vertrek-
ken. Inschrijven voor deze wandeling kan bij 
het startpunt: gemeenschapshuis Den Tref in 
Hapert. Op vertoon van je inschrijving kun je 
tijdens je wandeling een gratis portie bitter-
ballen ontvangen bij café ’t Pleintje in Hapert. 
Meer informatie over de wandeling vind je op 

degrenslopers.nl • voetengoed.nl

Wandelen met ‘snoep en zopie’
Haopertse Gaopertocht op woensdag 13 april

Wandelen is leuk, maar als je jezelf kunt belonen, dan wordt het alleen maar leuker! Gelukkig is er ook aan de inwendige 
mens gedacht, evenals aan een plek waar je anderen kunt ontmoeten. Dat gebeurt allemaal op de pauzeplek; te herkennen 
aan het typerende Volkswagen T2-busje, dat je misschien kent van eerdere door Voet en Goed georganiseerde activiteiten.

ER OP UIT
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Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736

Op Weg

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

CITROEN  C1  5 DRS  PS GRIJS 2011 POA
FORD  FIESTA  1.3I  3 DRS GRIJS 2003 2550
FORD  FUSION  1.4I  5 DRS. BLAUW 2011 POA
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS. ZWART 2012 POA 
PEUGEOT  107  3 DRS  AIRCO GRIJS 2011 POA 
PEUGEOT  107  5 DRS  AICO ZWART 2011 POA
SUZUKI  SWIFT  1.3I  3 DRS. AC  PS GRIJS 2005 3150
TOYOTA  IQ  3 DRS  AIRCO ROOD 2009 3150
TOYOTA  AYGO  5 DRS.  AIRCO WIT 2013 POA            
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN   2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS   1.0I  3DRS BLAUW 2001 950
VW  FOX  3 DRS.  PS GRIJS 2009 3150

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

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

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

Reparatie van alle merken auto’s, nieuw en gebruikt!
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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!



21 1 april 2022

wsz.nl

De        
staat voor 
mij voor 
woonomgeving
WSZ  •  Dijk 16, 5521 AX Eersel  •  (0497) 51 78 35  •  info@wsz.nl  •  wsz.nl

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

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

Huijbregts Infra is werkzaam in Nederland en België. 
Het bedrijf is ruim 65 jaar actief in de grond-, weg- en waterbouw. Huijbregts is 
gespecialiseerd in boven- en ondergrondse infra, maar ook in cultuurtechnisch werk.

Wij hebben een mooie functie binnen ons familiebedrijf voor een
 

FINANCIEEL ADMINISTRATIEF 
MEDEWERKER(STER) (24-40 uur p/w)

Dit ga je doen
Wij zijn op zoek naar een financieel administratief medewerker. Als financieel adminis-
tratief medewerker ben je medeverantwoordelijk voor de gehele financiële administra-
tie. Je verzamelt, controleert en verwerkt financiële gegevens.

De werkzaamheden
• Controleren/boeken van inkoopfacturen • Controleren en boeken van uren
• Maken van verkoopfacturen  • Voeren van een projectadministratie
• Controleren en beheren van het grootboek  • Ondersteunen bij de loonadministratie
• Overige voorkomende administratieve taken

Dit ben jij
• MBO+ werk en denk niveau
• Je hebt minimaal 3 jaar werkervarinig op financieel-administratief gebied
• Je kunt goed communiceren, zonder klantgerichtheid uit het oog te verliezen
• Je kunt zelfstandig werken en bent ook een teamspeler
• Goede beheersing van het Microsoft-Office pakket

Dit bieden wij jou
• Een aantrekkelijk salaris en goede secundaire arbeidsvoorwaarden
• Een gevarieerd takenpakket en ruimte voor persoonlijke ontwikkeling
• Zelfstandige functie binnen een dynamische organisatie met een goede werksfeer

Sollicitaties te richten aan:
Huijbregts Infra BV, t.a.v. dhr. G. Huijbregts, Postelsedijk 2b, 5541 NM Reusel
Telelefoon 0497-641225 of stuur een mail naar info@huijbregts.eu
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Honing-Mosterd Kip
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 500 gr kiphaasjes
o circa 10 plakjes katenspek
o kipkruiden
o flesje mosterd/dillesaus    

(Yildriz)
o boter

Kruid de kiphaasjes licht met de
kipkruiden. Draai elk haasje in een
plakje katenspek.

Verwarm een koekenpan met wat
boter erin en leg de kip met de naad
van het spek naar onder in de pan.
Braad deze aan en draai de haasjes
na een paar minuten om. Bak ook de
andere kant mooi bruin en draai weer
terug.

Spuit op elk haasje wat van de
mosterd/dille saus en draai het vuur
uit.

Serveer de haasjes met b.v. broccoli,
sperzieboontje of bloemkool en
gebakken aardappeltjes.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 5 min Klaar in: 20  min

irca 10 plakjes katenspek

lesje mosterd/dillesaus    

Dit heel simpele kippetje is lekker voor elke 
dag van de week. Het maken ervan vergt niet 
veel extra tijd maar de smaak is top! 

Het past bij veel verschillende groentes en 
aardappelvariaties. Ik hou van smaakvolle en 
tegelijkertijd makkelijke avg-tjes die snel op 
tafel staan en toch verrassen.

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

Torenstraat 4-b • 5688 AM Oirschot • Tel.: 0499 - 78 56 46
www.marcovandenberg.nl

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

Nieuw in Oirschot
Dé verf- en behangspeciaalzaak

in uw regio.

20% korting 
op alle professionele verven 

10% korting 
op behang en engelse verven

(actie geldig tot 1 juli 2022)

De mooiste keukens, 
inbouwkasten, 
badkamermeubilair, 
schuifwanden en 
kantoorinrichting.

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING
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VERMAKELIJK

BLADEL - Het Groene Goud in Bladel is 
weer wakker uit de winterslaap. In de 
zelfoogsttuinderij zijn de eerste grondbe-
werkingen alweer gedaan en is er al een 
begin gemaakt met planten. Straks gaan 
we ook weer zaaien, en om te kunnen 
groeien moeten de zaadjes wel in de grond 
blijven. Daarom organiseren we weer een 
vogelverschrikkerwedstrijd. Worden er 
nog mooiere gemaakt dan vorig jaar?

Iedereen kan meedoen door een eigen vo-
gelverschrikker te maken, met het hele gezin, 
met vrienden, met je klas, buurt, of gewoon 
alleen. Creativiteit is belangrijk. Van een echte 
ouderwetse vogelverschrikker met blauwe 
overal en strohoed tot een zeemeermin met 
een drakenkop. Gebruik wel zoveel mogelijk 
natuurlijke materialen.

Op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei kunnen de 
creaties op Het Groene Goud geplaatst wor-
den. Dan wordt het met al die verschillende 
vogelverschrikkers lekker druk en om de vo-
gels weg te houden mag dat wel paar weken 
duren. We hopen dat weer veel mensen gaan 
meedoen. De jury zal alle vogelverschrikkers 
beoordelen op onder andere originaliteit, 
materiaalgebruik, constructie en vormgeving, 
en/of de vogels er van schrikken natuurlijk! 
Op zaterdag 21 mei worden de winnaars be-
kendgemaakt.

Aanmelden kan tot 1 mei, stuur een mail aan 
info@tuinderijhetgroenegoud.nl met het on-

derwerp ‘vogelverschrikker’. Vermeld daarin 
met wie je meedoet, alle namen en leeftijden. 
Meer informatie over hoe je een vogelver-
schrikker maakt en alle spelregels vind je op 

www.tuinderijhetgroenegoud.nl

Vogelverschrikkerwedstrijd 
op Het Groene Goud
Op vrijdag 13 en zaterdag 14 mei kunnen de 
creaties geplaatst worden
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 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

€ 3099,-
Trek District 6+ 
•  Hoogwaardig  alu frame met uitneembare 

geïntegreerde accu 400 Wh
•  Zeer krachtige Bosch Active plus midden-

motor 50Nm
•  Comfortabele verende voorvork en 

verende zadelpen
•  Zeer krachtige schijfremmen
•  Onderhoudsvrije 7 versnellingsnaaf
•  Bosch Intuvia middendisplay

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

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

STOFZUIGER AANBIEDING!!

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

AEG stofzuiger
Extra lange snoer 
van 9 meter!

        

Nu 
€169,-

+ + GRATIS + +
1 SET STOFZAKKEN

Door Renate Pijnenburg

REGIO - Met netwerken kun je niet vroeg 
genoeg beginnen. Zeker als je jong bent, is 
het belangrijk contacten op te bouwen om 
zodoende je kennis en je kennissenkring 
te vergroten. Bij Jonge Ondernemers de 
Kempen weten ze dat en daarom organise-
ren zij netwerkbijeenkomsten voor jonge 
ondernemers. Ruud Schippers, Paul Wou-
ters en Mattis Legeland zijn de organisato-
ren en zij vertellen graag meer.

Kennis en kennissen
In het zakenleven geldt de slogan ‘kennis 
is belangrijk, maar kennissen zijn nog veel 
belangrijker’. Dat klopt wel volgens Paul en 
Ruud. Mattis kan door omstandigheden 
niet bij het gesprek aanwezig zijn. “Het gaat 
er vaak om wie je kent. Van wie je iets kunt 
leren, wie je kan inspireren. Je hoeft niet altijd 
zelf het wiel uit te vinden, vaak hebben an-
deren dat al voor je gedaan en waarom zou 
je daar niet van mogen leren? Met dat in het 
achterhoofd is OBGB een aantal jaren gele-
den begonnen met een speciale netwerk-
groep voor jonge ondernemers. Door corona 
is dat een paar jaar stil komen liggen, maar nu 
mogen we weer en dus gaan we beginnen op 
woensdagavond 20 april.”

Doelgroep 
“We mikken op de doelgroep ondernemers 
tot ongeveer 35 jaar”, legt Ruud uit. “We horen 
van startende ondernemers wel eens terug 
dat het aansluiten bij een bestaand netwerk 
soms een drempel kent. Logisch want die 
mensen kennen elkaar al heel wat jaren en 
zien elkaar vaak alleen tijdens die bijeenkom-
sten. Als nieuweling kan het dan wat lastig 
zijn om daar tussen te gaan staan. Toch zijn 
ervaren ondernemers altijd bereid om jonge-
ren te helpen en om die verbinding te kunnen 

maken, organiseren wij de bijeenkomsten. Er 
zijn korte introducties door ervaren onderne-
mers met een paneldiscussie na afloop van 
de presentatie. Iedere aanwezige mag vragen 
stellen en zich zodoende laten inspireren. De 
bijeenkomsten zijn vrij informeel en helemaal 
gericht op het elkaar beter leren kennen. Vóór 
de corona hadden we een dinerbijeenkomst 
bij Liberty Foodbar waarbij met elke gang de 
groepssamenstellingen veranderde. Op die 
manier leer je iedereen kennen en dat kan 
later erg waardevol blijken te zijn.”

Bouwen
Omdat er nog gebouwd moet worden aan 
het netwerk, worden de jonge ondernemers 
persoonlijk benaderd. Paul: “Ruud, Mattis en 
ik zijn alle drie zelf jonge ondernemers en 
vanuit daar kennen wij veel andere onderne-
mers. Die benaderen we allemaal zelf; met 
een appje of een mailtje, dat werkt bij deze 
doelgroep vaak het best. Er zijn echt heel 
veel jongeren die voor zichzelf begonnen zijn. 
Veelal doen ze dat vanuit een ruimte in huis, 
een zolderkamer of de woonkamer en meest-
al uitsluitend online. Op die manier doe je 
niet zoveel contacten op en daarom zijn  onze 
netwerkbijeenkomsten zo waardevol.”

20 april
Op 20 april vindt de netwerksessie plaats bij 
de nieuwe Elsom in Reusel. Ruud: “Ook ge-
rund door jonge ondernemers die vast iets 
kunnen vertellen over hoe zij op creatieve 
wijze de coronatijd zijn doorgekomen. Daar-
naast komt Bas Roos iets vertellen over ‘Bis-
troo, het online bestelprogramma dat hard 
op weg is om de concurrent te worden van 
‘Thuisbezorgd’. Hij legt de link met crypto-
currency en dat is voor veel jonge onderne-
mers erg interessant. De andere spreker is 
André Stas, die met enige regelmaat in een 
compleet nieuwe markt stapt en daarvan een 
succes weet te maken. Wij zijn erg benieuwd 
naar zijn verhalen, visie en de manier waarop 
hij in het leven staat. Ik denk dat er veel inspi-
ratie te halen is uit alle verhalen.”

Aanmelden
De organisatie vraagt aan te melden voor 
de netwerkbijeenkomst. “Deelname is gratis  
maar we weten graag vooraf op hoeveel 
mensen we kunnen rekenen”, legt Paul uit. 
“Dat is trouwens bij jonge ondernemers wel 
eens een dingetje: ze laten het vaak van het 
laatste moment afhangen of ze komen of niet. 
Dat vrije van het ondernemer zijn, juichen we 
toe maar we vragen in dit geval toch even 
om te melden of we op hun komst kunnen 
rekenen.” Ruud herinnert zich een bijeen-
komst een paar jaar geleden: “Er hadden 
zich twaalf ondernemers aangemeld maar 
uiteindelijk kwamen er meer dan twintig. Het 

gebeurt ook wel eens andersom, maar we 
zijn blij met elke jonge ondernemer die de 
moeite neemt om zijn of haar netwerk te ver-
groten.” Aanmelden kan tot en met 8 april via  

www.jongeondernemers.nl. De avond begint 
om 19.30 uur en duurt tot ongeveer 21.15 uur. 
Tijd om na afloop met elkaar nog wat te drin-
ken, is er – uiteraard – ook.

Vroeg beginnen met netwerken
Jonge Ondernemers de Kempen organiseert bijeenkomst op 20 april

Ruud: “We mikken op de doelgroep ondernemers tot ongeveer 35 jaar. We horen van startende ondernemers wel eens 
terug dat het aansluiten bij een bestaand netwerk soms een drempel kent. Logisch want die mensen kennen elkaar 
al heel wat jaren en zien elkaar vaak alleen tijdens die bijeenkomsten. Als nieuweling kan het dan wat lastig zijn om 
daar tussen te gaan staan. Toch zijn ervaren ondernemers altijd bereid om jongeren te helpen en om die verbinding te 
kunnen maken, organiseren wij de bijeenkomsten.”

Mattis Legeland

Ruud Schippers en Paul Wouters

ONDERNEMEND
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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

#8

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

2 7 5 3 2 8 5
9 3 8 5 7 5 9 1

9 8 9 6
5 8 7 3 1 2 9

7 1 2 3 4
4 9 3 9 8 9

1 4
1 8 7

3 7
2 9 2 6 2 8

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

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

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

7 8 8

 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
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 13

M
en rarely (if ever) m

anage to dream
 up a god superior to them

selves. M
ost

gods have the m
anners and m

orals of a spoiled child.
-- Lazarus Long

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

4 9 6
9 1

3 5 6
7 5 2

3 1 2 7
6 2 8 4 5

De winnaar van vorige week is: 

Agnes Thuij 
uit Hulsel

met de oplossing: 
‘Grensoverschrijdend’

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

 Puzzel
 & win!

De puzze   lprijs van deze week, 
een heerlijke luxe vlaai, 

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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 13

The accessibility, during recovery, of sm
all parts w

hich fall from
 the w

ork
bench, varies directly w

ith the size of the part -- and inversely w
ith its

im
portance to the com

pletion of the w
ork underw

ay.
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8 1 9
7 6 1 5
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

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

AANBOREN
AFZET
ALDUS

ANTENNE
ARMVOL
BETER
BIVAK

EGGEN
EUROPACUP

FIASCO
FIDEEL
FLEUR

FLUWEEL
GARANTIE

GASBEL
GRAAG

GRAPPEN
GROEP

HELBLOND
HELDENDAAD

HOTDOG

HULPBRON
KANTJE

KERNFYSICA
KLOEK
LOLLIG

MATADOR
MOEITE

NEEFJE
NIHIL

REBUS
ROKER
SAUNA
SEREEN
SNEER

STULPEN
TARWEBROOD

TRIOMF
TRONK

VERZADIGD
WORTELKNOP
ZEEVAARDER

 Oplossingswoord

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

Cryptofilippine – Thema: Oorlog • Oplossing: Grensoverschrijdend • Antwoorden: A: Oorlogspad – 
B: Grensverleggend – C: Zand erover – D: Een tikkende tijdbom – E: Huzarensalade – F: Koude oorlog – 
G: Opperbevelhebber – H: Kogelregen – I: Oefenpatronen – J: Bestanddeel – K: Vluchtroute – L: Sluipschutter – 
M: Terug naar de basis – N: Strijdtoneel – O: Wapenwedloop – P: Leger – Q: Godsdienstoorlog – R: Grondgevecht

 Stuur je puzzeloplossing 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!

Woordzoeker

In de oertijdIn de oertijd
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040 264 58 12 bladel@quintes.nlGindrapassage 5, Bladel www.quintes.nl

Natuurbegraafplaats De Utrecht is letterlijk 
uit de kluiten gewassen. We hebben er in 
totaal 19 hectare bos bijgekregen, gelegen 
aan weerszijden van de oprijlaan naar onze 
gebouwtjes. Daar zijn we blij mee, ook al 
verkeert dat bos in een slechte conditie. De 
letterzetter, een kever van amper een halve 
centimeter lang, heeft er behoorlijk huisge-
houden. Het bos was zo sterk aangedaan dat 
we vreesden dan eigenaar a.s.r. het in zijn 
geheel zou kappen. Dat zou het einde hebben 
betekend van onze prachtige oprijlaan! 
Gelukkig is daarvan geen sprake. We gaan 
het bos ‘revitaliseren’ ofwel nieuw leven 
inblazen. En dat begint bij de bodem.  

We hebben een hydroloog – een deskundige 
op het gebied van het voortdurende proces 
van regen en verdamping – gevraagd het 
bodemprofi el van het bos in kaart te brengen. 
Hij doet daartoe boringen, tot drie meter diep. 
Door grondmonsters te nemen ziet hij uit welke 
lagen de bodem is opgebouwd en hoe hoog het 
grondwater staat. De bovenste laag is bruin: 
dat zijn de al dan niet geheel vergane planten-
resten. De fi jnere resten zijn door de regen uit-
gespoeld en zitten daaronder in een grijze laag. 
Graaf je nog dieper, dan stuit je op (onvrucht-
baar) geel zand. Het zijn de lagen van vergan-
kelijkheid.

We gaan in het bos dunnen. Dat lijkt misschien 
raar – we waren toch blij dat het bos niet was 
gekapt? Dat klopt. Maar een van de redenen dat 
het bos in slechte conditie verkeert, is dat het 
een monotoon bos is. Er staan bijna alleen maar 
naaldbomen (sparren en dennen). Dat maakt 
het bos kwetsbaar. We gaan het bos diverser 
en weerbaarder maken, door openingen in het 

bos te creëren en daar andere boomsoorten 
– en dan vooral loofhout – te planten. 

Ook gaan we een ven of waterpartijen aan-
leggen. De boringen zullen ons laten zien 
wat daarvoor de beste plekken zijn, dus met 
bijvoorbeeld een dikke leemlaag en hoogste 
grondwaterstand. Vennen verrijken de natuur; 
ze trekken specifi eke planten en insecten aan 
zoals de libelle, maar ook kikkers en andere 
amfi bieën. Het streven is ze niet te ver van an-
dere vennen in de omgeving te leggen, zoals 
de waterpartijen op landgoed Wellenseind. Via 
de amfi bietunnel onder de N269 kunnen de 
amfi bieën dan makkelijk migreren van het ene 
naar het andere ven. Zo ontstaat een patroon 
van zogenaamde stepping stones en vergroten 
we het leefgebied van deze dieren

In zekere zin kun je het delven van een graf 
ook zien als een grondboring. Je ziet langs de 
wanden van het graf de opbouw van de grond-
lagen. In de bovenste laag zie je restanten van 
leven. Ga je dieper, dan is al dit ‘organische 
materiaal’ vergaan en opgenomen in de bodem. 
In de natuur. In de oneindigheid. Stof zijt gij en 
tot stof zult gij wederkeren.

Stof zijt gij…

Ontmoetingen op Landgoed ‘De Utrecht’
door Joyce Sengers - oprichter natuurbegraafplaats

COLUMN

De Scheidijk 1 • 5085 NR Esbeek • 013 203 2175 • www.nbpu.nl

Wekelijkse Rondleiding - Iedere donderdag  - 11 uur

Maandelijkse rondleiding - 1e zondag van de maand - aanvang 14 uur 

Iedere 1e en 3e dinsdag van de maand - Natuur-Doe-Dag

Activiteiten

VESSEM - Op zondag 10 april, om 13.30 uur, 
is er een benefietconcert door Kamerkoor 
Tourdion voor de vluchtelingen uit Oekraïne 
in de Lambertuskerk, Servatiusstraat 8 in 
Vessem.

Op zondagmiddag 10 april organiseert Ka-
merkoor Tourdion uit Eindhoven, samen met 
stichting Behoud Lambertuskerk, een bijzon-
der Passieconcert in Vessem. In verband met 
de oorlog in Oekraïne vinden op dit moment 
acties en benefietconcerten plaats om hulp 
te bieden aan de slachtoff ers via Giro 555. Te-
gelijkertijd werken gemeenten hard aan het 

vinden van geschikte opvanglocaties voor 
vluchtelingen uit dit gebied. Ook in Vessem 
wordt een locatie in gereedheid gebracht om 
Oekraïense vluchtelingen te kunnen huisves-
ten. Tourdion treedt deze zondagmiddag be-
langeloos op. De stichting Behoud Lamber-
tuskerk faciliteert het concert. De opbrengst 
komt volledig ten goede aan de vluchtelin-
genlocatie in Vessem die binnenkort haar 
deuren opent.    
  
Iedereen is van harte welkom. Na afloop van 
het concert is er gelegenheid om bij te dra-
gen.

Passieconcert Kamerkoor Tourdion 
voor vluchtelingen Oekraïne

INFORMATIEF

VESSEM - Op donderdag 7 april, om 20.00 
uur, speelt het Sandorta Strijkkwartet 
weer een concert in de Lambertuskerk. 
Met het kwartet bestaat al een lange sa-
menwerking. 

Nu de zalen weer open zijn keren zij voor het 
eerst na een lange tijd weer terug in Vessem. 
De musici leerden elkaar kennen bij het Ant-
werp Symphony Orchestra, waar zij groten-
deels nog steeds spelen. 

Het kwartet bestaat uit Orsolya Horvath 
(viool), Ayako Ochi (altviool), Dieter Schüt-
zhoff  (cello) en Tamás Sándor (viool). Sándor 
maakte in 2013 de overstap naar het London 
Philharmonia Orchestra waar hij aanvoerder 
is van de tweede violen. Het programma be-
staat uit het Trio Divertimento KV 563 van W. 
A. Mozart en het Rosamunda quartet van F. 
Schubert. 

  
Iedereen is van harte welkom. Na afloop van 
het concert is er gelegenheid om bij te dra-
gen aan de concertkosten. 

Aanmelden kan via behoudlambertuskerk@
gmail.com. De kerkdeur is om 19.30 uur open 
en de aanvang van het concert is om 20.00 
uur.

www.behoudlambertuskerkvessem.nl

Concert 
Sandorta Strijkkwartet
in de Lambertuskerk
Donderdag 7 april, 20.00 uur
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Een duim omhoog en dank aan de ruim 250 vrijwilligers, 
zowel jong als oud, die tijdens de Landelijke Opschoon-
dag op 19 maart ruim 350 zakken zwerfvuil hebben 
verzameld in Reusel-de Mierden! 

Namens zwerfafvalpakkers team Rodeho, Reusel

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

Tijdens de landelijke opschoondag met team ‘Bladel 
vooruit en schoon’ hebben we een heel stuk Bladel 
schoongemaakt. Tijdens deze ronde kregen we van een 
restaurant in Bladel gratis koff ie met gebak. We hebben 
er heerlijk van genoten. Een enorme grote duim omhoog. 

Bert Stegeman
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Onze duim staat omlaag.... Op zaterdagochtend 12 maart 
is een schaftwagen van onze KempenPlus groendienst 
geramd door een gele mobiele kraan op De Hoef in 
Hoogeloon. De keet is totaal vernield. Een ongeluk kan 
gebeuren natuurlijk maar rij dan niet door zonder iets te 
melden. We roepen de verantwoordelijke dringend op om 
alsnog contact op te nemen met KempenPlus. Ook getui-
gen vragen we om zich te melden mochten ze iets meer 
weten. Alvast bedankt!

Werkleiding groen KempenPlus

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

WAT WORDT WEL GEPLAATST De ‘Duim Omhoog’ is bedoeld voor een bepaalde persoon of groep mensen uit 
de buurt. Voor een mooie prestatie die geleverd is, of hulp geboden op het juiste moment.
WAT WORDT NIET GEPLAATST Een duim omlaag in verband met algemene ‘landelijke problemen’ zoals 
hondenpoep, (geluids)overlast e.d. worden niet geplaatst. Commercieel getinte duimen worden niet geplaatst met 
uitzondering wanneer het betrekking heeft op een goed doel.

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

  WIST
     JE 
DAT...?

... Afrikaanse olifanten 
evolueren? 

De vrouwtjes worden 
steeds vaker zonder 
slagtanden geboren, 

ongeveer één op de drie. 
Volgens wetenschappers 

komt dit door het 
stropen. De olifanten die 

geen slagtanden 
hebben worden niet 
gedood, waardoor zij 

zich kunnen voortplanten. 
De mannetjes worden nog 
steeds met slagtanden 

geboren.

www.loesje.nl

De ‘Duim’ gaat omlaag

de
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ui
m

ALLERHANDE

De ‘Duim’ gaat omhoog
de
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REPARATIE EN VERKOOP VAN T.V. - AUDIO - VIDEO

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

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

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

Kienen in
Hooge Mierde 

Dinsdag 5 april om 13.30 uur bent 
u van harte welkom om te komen 
kienen in De Schakel  te Hooge 
Mierde.

Iedereen mag meedoen en de entree 
is gratis. Voor meer informatie kunt u 
bellen naar nummer 06-54296802.

KBO Hooge Mierde

Wij zijn  op zoek naar:

Medewerkers voor het steken 
van  asperges met oogstmachine

Periode: medio april tot medio juni.

Graag contact opnemen met:
L. Jansen, Kattenbos 5, Reusel

Tel. 0497-642111 • Mail: l.jansen-sanders@planet.nl

Chauff eurs 
gevraagd

Elke dag rijdt de bus van Casters 
Vervoer negen ritten door de kernen 
van Casteren, Hoogeloon, Hapert en 
Bladel. Veel passagiers maken dank-
baar gebruik van dit openbaar vervoer 
om te winkelen, iemand te bezoeken 
op de Floriaan of gewoon om even van 
huis te zijn.

Een grote groep vrijwilligers neemt de 
dagelijkse ritten voor hun rekening. 
Sommigen rijden elke week, sommigen 
om de veertien dagen: bij Casters Ver-
voer mag je namelijk zelf weten hoe vaak 
je ingezet wilt worden. 

Lijkt het je iets om met enige regelmaat 
een paar ritten te verzorgen? Meld je 
dan aan via 06-1248 6401 of via casters-
vervoer@casteren.net. Alleen door het 
vrijwilligersbestand groot te houden, 
kan de service van de dagelijkse ritten 
gewaarborgd blijven. 

MIDDELBEERS - De Fotogroep Oirschot is 
een vereniging met 20 leden die jaarlijks een 
expositie houden van hun werk. De leden 
komen onder andere uit de Beerzen, Oir-
schot, Spoordonk. Voor het eerst hebben wij 
deze tentoonstelling in Ons Mevrouw. 

Naast het persoonlijke werk van al onze leden, 
hangt er ook werk dat in onze zes werkgroe-
pen (Architectuur, Natuur, Straatfotografie, 
Industrieel Erfgoed, Street Art en Series) 
gemaakt is. In het kader van een mentoraat-

opdracht, onder begeleiding van de Foto-
bond, heeft een aantal leden ‘gewone men-
sen in hun dagelijkse doen’ gefotografeerd. 
Deze foto’s en audiovisuele presentaties 
ervan zijn ook te zien. 

De expositie wordt op vrijdag 8 april, om 
20.00 uur, geopend in Ons Mevrouw, Doorn-
boomstraat 32 in Middelbeers. U bent hier-
voor van harte uitgenodigd. Op zaterdag 9 en 
zondag 10 april is de expositie te bezoeken 
van 11.00 tot 17.00 uur.

Foto-expositie in Ons Mevrouw
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Cordaad Welzijn 
zoekt vrijwilligers in Hapert:

Gezelschapsmaatje
Een mevrouw van 69 jaar heeft een klein 
sociaal netwerk. Zij heeft last van depres-
sieve klachten en verschillende lichamelijke 
pijnklachten. Zij zou het heel fijn vinden als 
een vrijwilligster haar komt bezoeken. Het 
liefst op donderdag- of vrijdagmiddag.

Auto Maatje 
Wie wil een 86-jarige man af en toe voor een 
ritje met de auto mee uitnemen? Meneer 
heeft dementie en is daardoor erg passief en 
moeilijk te motiveren. Hij zou graag samen 
met een vrijwilliger met de auto rondrijden. 
Op die manier kan zijn vrouw als mantelzor-
ger wat ontlast worden. Voorkeur voor een 
middag, maar niet op dinsdag.

Sportkijk Maatje
Wie wil een 80-jarige man met een brede in-
teresse gezelschap houden? Meneer is na 3 
CVA’s linkszijdig verlamd waardoor hij met 
een stok loopt. Hij zoekt een vrijwilliger die 
op donderdagmiddag bij hem kan zijn, zodat 
zijn vrouw een moment voor zichzelf heeft. 
Meneer is fervent PSV-supporter. Hij hoopt 
op een man die ook van voetbal houdt!

Wil jij Maatje worden voor een van hen? 
Neem dan contact op met Dianne Coolen, 
di/woe, telefoon 06-58789368 of e-mail naar 
dcoolen@welzijndekempen.nl. 

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

Kienen 
in Bladel

Seniorenvereniging Bladel orga-
niseert op donderdag 7 april  een 
kienmiddag. Deze wordt gehou-
den van 13.30 tot ongeveer 16.00 
uur in De Schouw, Emmaplein 2 in 
Bladel. 

U kunt voor informatie altijd contact 
opnemen met Marij Jansen. telefoon 
06 29183248.

Iedereen is van harte welkom. 

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

BLADEL - Op maandag 18 april (2e Paas-
dag) hebben wij een fietstocht georga-
niseerd. Vertrek is om 13.30 uur vanaf de 
Varkensmarkt in Bladel. 

Halverwege is een stopplaats gepland om 
wat te drinken. Iedere alleenstaande kan hier 
aan deelnemen. Graag tot ziens! 

www.alleenstaandendekempen.nl

Fietstocht 
contactgroep 
de Kempen voor 
alleenstaanden

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.

ZATERDAG 9 EN ZONDAG 10 APRIL
EXPOSITIE FOTOGROEP OIRSCHOT
Opening: vrijdag 8 april, 20.00 uur. 
Locatie: Ons Mevrouw, Doornboomstraat 32, 
Middelbeers. Tijd: beide dagen 11.00-17.00 
uur. Naast persoonlijk werk van leden, ook 
werk van zes werkgroepen (architectuur, 
natuur, straatfotografie, industrieel erfgoed, 
street art en series. 

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!

DONDERDAG 16 JUNI
T/M ZATERDAG 29 OKTOBER
EXPOSITIE/WEDSTRIJD 
DE HEKSENBOOM
De Heksenboom is een eikenboom in Bladel 
met een mooi verhaal. Locatie: Lijstenmakerij 
Kunsthandel van Antwerpen, Lange Voren 35, 
Eersel. Loop vrijblijvend binnen (tijdens ope-
ningstijden) en stem op je favoriete schilderij.

1E & 3E ZATERDAG
BEZICHTIGING 
HAPERTSE GRAANMOLEN
Locatie: Molenstraat 34, Hapert.
Open: 10.00-16.00 uur en op afspraak.
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4 Michelin Agilis camperbanden op stalen 
velgen, 215 70 15, 7 mm profiel, voor camper of 
bestelwagen, van Fiat Ducato, € 250,-. 
Tel. 013-5092579.

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

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.

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.

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.

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

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.

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.

hypotheekkiezen.nl

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.

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

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

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.

15 meter aansluitkabel voor caravan, incl. 
Europees verloopsnoer. € 15,-. Tel. 06-38319646 
(graag bellen v.a. za. 2 april na 17.00 uur).

Caravanspiegels, fabr Milenco, inclusief tas. 
€ 35,-. Tel. 06-38319646 (graag bellen v.a. za. 
2 april na 17.00 uur).

Grote kunststof led bloempot met 
afstandsbediening, h. 60 cm, diameter 40 cm. 
€ 60,-. Tel. 06-29014825.

Bobike fietsstoeltje voor. Tel. 0497-384522.

Märklin treinset, bestaande uit enkele locs en 
wagons. Met veel rails (rechte en gebogen), 
2 travo’s, wissels, kruisingen en enkele Faller 
huisjes. T.e.a.b. Tel. 06-40132531.

Topmark Buggy Reese met nieuwe regenhoes, 
z.g.a.n. en makkelijke zwenkwieltjes. € 40,-.
Tel. 0497-643588.

Paardenmest voor uw (moes)tuin. Mest is vers, 
best nog paar maanden laten composteren. 
Per aanhanger graag bijdrage van € 5,-. Melden 
niet nodig. Leemskuilen 24 (links achter 1e 
witte poort), Bladel.

IJzeren werkkast, h. 200 cm, br. 100 cm, 
d. 55 cm. € 20,-. Tel. 0497-643599.

TE HUUR: Weiland, ca. 1 hectare in 2 percelen. 
Voor info: chantalbaijens@hotmail.com 

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: Verloren trouwring met inscriptie. 
tel. 06-54907375 

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

GEVONDEN: Bernafon soundclip in de Hofstad 
in Bladel. Tel. 06-57049150.

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: 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.

GRATIS AF TE HALEN: Paardenmest voor in de 
tuin. Met auto/aanhanger te bereiken.
Tel. 06-10037039.

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

GEVONDEN

TE HUUR

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

CONTAINER HUREN

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Geen weekblad?

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

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

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

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

Mobiel: 06-51229791
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sluit aan bij markhorst

markhorst | elektro | beveiliging | toekomst energie | keuring | service & onderhoud

Kerver 4, Eersel - +31(0)497 51 40 64 - markhorstbv.nl

open bedrijven dag
Bezoek ons op 9 april tijdens de Open Bedrijven Dag en krijg een uniek kijkje achter de schermen bij Markhorst. Kom meer te weten 
over de bedrijfsonderdelen & onze multidisciplinaire aanpak. Nadat jij ons hebt bezocht, weet je waarom wij zeggen: Markhorst sluit 
beter aan! Iedereen is welkom tussen 10.00 en 16.00 uur.

Service coördinator
40 uur

Projectmonteur
40 uur

Administratief medewerker
16-24 uur

Magazijn- en materiaalbeheerder
24-32 uur

1e Projectmonteur
40 uur

Plaats de camera 
van je mobiele 
device boven de 
QR-CODE om te 
scannen.

Meer over de vacatures of direct 
solliciteren? Scan onderstaande QR-
code. Solliciteren kan voortaan ook 
via WhatsApp: 06 89 99 20 22.

Bij Markhorst ben je geen nummer 

maar een absolute ‘plus’. Jij 

maakt ons beter en slimmer en 

wij bieden jou een plek waar je 

kunt excelleren, groeien en altijd 

mag werken aan je persoonlijke 

ontwikkeling. Met maar liefst 5 

verschillende bedrijfsonderdelen 

kun je binnen Markhorst op het 

gebied van elektro écht alle kanten 

op!

Kortom; bij Markhorst is er veel 

mogelijk en je bepaalt zelf hoe jij 

jouw carrière wilt ‘plussen’. Dus; 

Mark your Career. Sluit aan bij 

Markhorst.

werken bij markhorst

“Laten we samen groeien 
en beter worden; sluit aan 

bij Markhorst!”

- Edwin Markhorst -
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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

PAROCHIE

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

5e Zondag 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
- Cees van Gisbergen (vw. verjaardag 
  nms. kinderen en kleinkinderen)

Vrijdag 8 april
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Bernard Bleumer
- Ad van Gompel (vw. jaargetijde)
- Gust Roest en Miet Roest-van Limpt
- Jan van Gompel (nms. KBO)
- Jaargetijde Corrie Roijmans-Gevers

Palmzondag
Zaterdag 9 april
16.00 uur: Eucharistieviering
- Jaargetijde Tina van Gestel-Boers 
  en voor Kees van Gestel

Zondag 10 april
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Kees Dobbelaar
- Jacoba Swaanen
- Overleden ouders Van Loon-Gilsing 
  en zonen Henk, Gust, Thieu en Toon
- Jaargetijde Jo van Loon
- Jaargetijde Jan van Gompel

Mededeling:
-  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

Petrusklepel
Weet u waar ik ieder jaar blij van word? De 
‘palmpaas’ maken met kinderen. Die zullen 
ze in processie binnendragen op Palmzon-
dag. Er zit een mooie symboliek achter. Het 
kruis is het teken van ons geloof. 4 rode prop-
jes verwijzen naar de wonden van Jezus, in 
zijn handen, voeten en van de doornenkroon. 
Het hart van Jezus (rood) is doorstoken door 
een soldaat. Jezus is door Judas voor 30 zil-
verstukken verraden, dus vandaar 30 rozijnen 
aan een draad. Jezus had 12 apostelen. Daar-
om 12 paaseitjes. Jezus had dorst toen Hij aan 
het kruis hing, dus hangt er ook een manda-
rijn aan de palmpaas, die verwijst naar de 
spons waarmee Hij te drinken kreeg. Bij het 
Laatste Avondmaal gebruikte Jezus brood. 
En toen Petrus Jezus verloochende, kraaide 
er 3x een haan. Vandaar een broodhaantje. 
De mensen van Jeruzalem juichten Jezus toe 
met palmtakken. Daarom komt er als laatste 
een palmtakje op het kruis. Op basisschool 
Het Palet ga ik de kinderen het bijbehorende 
evangelieverhaal vertellen. Ik kijk er naar uit!

Pastoor Schilder

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 van de 
Veertigdagentijd
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

H. Isidorus
Maandag 4 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Vincentius Ferrer
Dinsdag 5 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 6 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.30 uur: Bladel, Bijbeluurtje

H. Jean-Baptiste de la Salle
Donderdag 7 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt,
                 Eucharistieviering

Vrijdag 8 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 9 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 

Palmzondag
Zondag 10 april
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
                 (met communicanten)
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 9 en 10 april)

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

Bladel zondag:
- Piet en Nellie van Vugt-Karremans
- Toon en Miet Fabrie-Meulenbroeks
- Piet Schellekens, Alexander Derksen en 
  Elisabeth en Derksen-Gerritsen en hun 
  overleden kinderen Gerarda, Gerrit, Koosje 
  en Doortje (nms. Yvonne en Karin)
- Piet Veron

Casteren:
- Voor snel einde aan de oorlog in Oekraïne

Hapert:
- Voor snel einde aan de oorlog in Oekraïne

Hoogeloon:
- Miet van de Vondevoort-Timmermans ( jrgt)
- Overleden familie 
  Van Antwerpen-Timmermans (f)
- Nel Goossens (f)
- Jan Mollen en To Mollen-Beerens (f)
- Sjef Craninckx   

Overleden
Frieda Slenders-van Beers

Mededelingen:
-  Het programma van de Goede Week vindt 

u achter in de kerk en ook een instructie 
voor kinderen die thuis een palmpaas willen 
maken voor Palmzondag.

-  Op de website van de parochie vindt u een 
interview met Piet Wouters over ons Veer-
tigdagenproject in Oeganda. De parochie 
heeft ook een eigen YouTube kanaal gekre-
gen.

In gemeenschapshuis De Poel in Netersel 
worden regelmatig gebedsvieringen ge-
houden.

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
- Zondag 3 april om 10.00 uur 

- Goede Vrijdag 15 april om 15.00 uur: 
  Kruisweg
- 1e Paasdag zondag 17 april om 10.00 uur 

Na de viering is er gelegenheid om samen kof-
fie/thee te drinken. U bent van harte welkom.

Gebedsvieringen in De Poel in Netersel

In het weekend van 3 en 10 april zal er een 
extra collecte zijn voor de Vastenactie.

Situatie 
In Noord Oeganda zijn er veel vluchtelin-
gen, de meeste komen uit Zuid Soedan. De 
gezamenlijke kerken hebben een vluchte-
lingenkamp georganiseerd, waar onder-
tussen 150.000 mensen wonen, van wie er 
80% onder de 13 jaar. De 400 vrouwen zijn 
vluchtelingen en vrouwen uit de parochie van 
priester Sander Kesseler.

Het doel
-  Water opvangen, bewaren en zo nodig over 

landbouwgronden verspreiden. 
- Allerlei voedsel op die akkers verbouwen. 
-  Dit voedsel voor eigen gebruik en op de 

markt verkopen.
-  400 vrouwen een duidelijk doel in hun leven 

geven.

In 2022 zullen veertig vrouwen gedurende 5 
maanden een interne training op het gebied 
van landbouw en ondernemersvaardigheden 
krijgen. Na de training blijven de vrouwen in 
dienst van de parochie van Kitgum. Elk van 
deze vrouwen gaat op haar beurt negen an-
dere vrouwen trainen. Daarnaast kunnen ze 
wat producten op hun eigen grond verbou-
wen voor extra voedsel en inkomsten. Er zul-
len zaden van o.a. aubergine en bonen wor-
den aangeschaft.

Op de site van Vastenactie.nl kunt u bij pro-
ject 401858 ook rechtstreeks overmaken.

Vastenactie Parochie Sint Clemens
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

INFORMATIEF

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 3 april: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 10 april: 10.00 uur. Ds. A. van Andel uit Valkenswaard
Donderdag 14 april: 19.30 uur. Witte Donderdag HA, 
drs. W. van der Wouw uit Nuenen
Vrijdag 15 april: 19.30 uur. Goede Vrijdag, drs. W. van der Wouw uit Nuenen

- 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 3 april: 10.00 uur. Ds. J. de Bie uit ‘s Gravenpolder
Zondag 10 april: 10.00 uur. Mevr. J.H. Nieuwenhuizen uit Veldhoven
Donderdag 14 april: 19.30 uur. Witte Donderdag HA, ds. J.J. v.d. Wal uit Eersel
Vrijdag 15 april: 19.30 uur. Goede Vrijdag, ds. J.J. v.d. Wal uit Eersel

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

Vrijdag 15 april: 19.30 uur. Goede Vrijdag, drs. W. van der Wouw uit Nuenen

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
  13.00 uur-17.00 uur: biljartcompetitie den Engel
  13.00 uur-14.30 uur: vergadering beheer-gastvrouwen 
  13.30 uur-16.30 uur: inloop 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 gaat niet door
  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
4 APRIL

T/M
VRIJDAG 
8 APRIL

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor alle steun, kaarten en bloemen 
die wij hebben mogen ontvangen na het plotselinge overlijden van mijn 

vrouw en onze moeder

Riek Blauwhoff  – Ansems 
 4 december 1959         ✝ 21 februari 2022

Jan Blauwhoff 
Lidy en Peter

John

BLADEL - In 2022 steunt de parochie Heilige 
Apostelen Petrus en Paulus met de op-
brengst van een drietal collectes tijdens de 
Vastentijd het werk dat de familie Wouters 
uit Hoogeloon verricht voor de Mulago 
Dovenschool in Kampala, Uganda. Dit is de 
3e publicatie over dit project.

Het totaal vernieuwen van de toiletten en de 
washokjes stond in 2016 hoog op het wen-
senlijstje en dat hebben we kunnen realise-
ren. Een groot gedeelte van de speelplaats 
hebben we in 2017 kunnen verharden, waar-
door het minder stoff ig is voor de kinderen. In 
2018 hebben we het verzoek van de school 
ingewilligd om een kleine bibliotheek en een 
overkapping te laten bouwen, zodat de kin-
deren in de schaduw kunnen eten, een boek 
lezen, les volgen of gewoon even de zon ont-
vluchten.

Een andere hulporganisatie was zeer onder 
de indruk van de bibliotheek omdat het een 
robuust stenen gebouw is dat afgesloten kan 
worden. Daardoor heeft de school een aantal 
computers gedoneerd gekregen. Dit is uiter-
aard fantastisch nieuws voor de kinderen. Een 
mooi voorbeeld hoe een initiatief van onze 
kant tot andere mooie dingen kan leiden.

In 2018 hebben we ‘onze familie’ in Kampala 
bezocht en uiteraard de dovenschool Mulago. 
Het was een prettig weerzien en we hebben 

zelf kunnen zien wat er is gebeurd met onze 
financiële bijdragen de afgelopen jaren. Heel 
positief! Maar gedurende ons bezoek aan de 
school is ook duidelijk geworden dat er nog 
veel valt te verbeteren aan de omstandig-
heden waarin deze kinderen leven en naar 
school gaan. 

Intussen zijn we al enkele jaren verder en 
momenteel beraden we ons, samen met de 
leiding ter plaatse, over hetgeen momenteel 
dringend noodzakelijk is. Een drietal plannen 
zijn inmiddels aangedragen: 
-  Het hekwerk/afrastering van de school en 

speelplaats is dringend aan vernieuwing 
toe. Dit is een enorm grote investering. 

-  De slaapzalen zijn ook aan renovatie toe. 
Denk vooral aan veiligheid (elektra) en 
brandgevaar.

-  Het dagelijkse eten voor de 200 kinderen 
(rijst en pap) wordt gekookt in twee grote 
ketels, die met hout worden gestookt. Van 
een keuken hebben ze nog nooit gehoord!

Met uw bijdragen hopen wij deze plannen te 
kunnen realiseren.

De opbrengst van de kerkcollectes in onze 
parochie tijdens alle H. Missen in het week-
end van 9 en 10 april wordt bestemd voor de 
Mulago Dovenschool in Kampala (Uganda). 
U kunt uw bijdrage ook overboeken naar 
rekening NL 12 RABO 0137 1753 96 t.n.v. RK 
Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus 
onder vermelding van ‘parochieel Veertigda-
genproject’. Voor parochianen in Hoogeloon 
en Casteren geldt dat er later in het jaar ook 
een collecte is voor Vastenactie tijdens de 
Goede Doelen Week. De opbrengst daarvan 
is echter bestemd voor de landelijke Vaste-
nactie.

Parochieel Veertigdagenproject voor 
Mulago Dovenschool in Uganda
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www.gooskens.nl

POTJE HAKKEN GAS GEVEN

BESTEK ZOEKEN VAN DIK HOUT PLANKEN ZAGEN

Fdj

WIJ ZIJN VAN
GOOSKENS HOUT

Wat je bij ons kunt leren:

9 april open bedrijven dag
doe je vmbo of praktijkSCHool? 

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

Win een
I-PHONE!


