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Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

GRATIS zonnebril op 
sterkte bij aankoop 
van een nieuwe bril*

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

ACTIE

Arbeidsrecht

GRATIS GESPREK 

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

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT

KinderdagverblijfDymphie.nl
Hortensialaan 1 - Waalre

tel. 040 - 303 40 09
info@kinderdagverblijfdymphie.nl

Volg ons op:

MERBA - Schoonmaakbedrijf 
zoekt per direct: 

SCHOONMAKER/SCHOOKMAAKSTER
4 avonden • 11,5 uur per week • Locatie Bladel

Kijk voor de vacature op merba.nl

Geïnteresseerd?  Stuur uw gegevens naar:
info@merba.nl of bel naar 06-34233220

BIJLAGE
IN DEZE KRANT

Door Renate Pijnenburg

KEMPEN - Streeklegendes en saga zijn er 
voldoende in de buurt. Iedere opa of oma 
heeft er wel eens één verteld aan de klein-
kinderen. Spannende verhalen, vaak met 
een onderliggende boodschap over normen 
en waarden, die tot de verbeelding spreken. 
Zwarte Kaat is er één van maar ooit ge-
hoord van ‘De Gloeiige’ uit Eersel, ‘De dan-
sende katten’ uit Bergeijk of ‘De bende van 
de Witte Vos’ uit Reusel? Lees snel verder.

Ontdekken
Visit, de organisatie waar de gemeenten 
Eersel, Reusel-De Mierden en Bladel onder 
vallen – voorheen TIP – is er veel aan gele-
gen om toeristen en inwoners kennis te laten 
maken met de omgeving. Het is hier prachtig 
en dat wil Visit graag nationaal en internatio-
naal uitdragen. De lokale afdelingen van Visit 

hebben de handen ineengeslagen en dankzij 
hun inspanningen liggen er nu vier nieuwe 
fietsroutes mét bijbehorende spannende 
verhalen klaar. Voor toeristen leuk omdat ze 
de omgeving op een leuke manier leren ont-
dekken. Voor inwoners leuk omdat ze hun 
directe omgeving nóg beter leren kennen. 
Onlangs was de aftrap en werden de fiets-
routes off icieel gepresenteerd.

Uitnodigende omgeving
Moniek Hover sprak de aanwezigen toe. Zij 
is lector Storytelling aan de University of Ap-
plied Sciences in Breda. Ze kent de omgeving 
en weet dat het hier bol staat van de legen-
des. “De mensen zijn er creatiever dan in an-
dere delen van het land; kinderen hebben de 
ruimte en bouwen hutten als ze in de bossen 
spelen. De avonturen die ze beleven, verzin-
nen ze zelf; de omgeving nodigt namelijk uit 
tot het bedenken van verhalen. De verhalen 

die er liggen – de legendes – worden van 
generatie op generatie doorverteld en dat is 
een mooie traditie. Soms kun je wijze lessen 
halen uit de legendes, soms worden ze puur 
ter vermaak verteld, maar altijd is er spanning 
te voelen. Deze verhalen brengen verbinding 
tussen mensen maar ook tussen plaatsen.”

Vier fietsroutes
Die verbinding is wat de afdelingen van Visit 
in de Kempen hebben willen bewerkstelligen. 

In maart 2021 werden de eerste verkennen-
de fietstochten georganiseerd, vaak onder 
aanvoering van vrijwilligers van de lokale 
Visit afdelingen, die de omgeving en de daar-
bij behorende verhalen goed kennen. Alle 
ideeën zijn daarna op elkaar afgestemd en 
zo ontstond bijna als vanzelf het verhaal en 
de invulling van de nieuwe fietsroutes. René 
Veldhuizen: “Elke gemeente heeft een eigen 
fietsroute, die de toeristische hoogtepunten 
die verbonden zijn aan de legendes, gemaakt. 
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Muziek Akoestiek.
Let’s dance; live muziek 
in Den Aord Casteren 
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Voetbalvereniging
Netersel viert in 2022 
het 75-jarig bestaan

9
Muzikale ontmoeting 
tussen Hoogeloon 
en Casteren

4
Informatie voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel

16-18

Spannende verhalen 
die je tijdens het 
fi etsen ontdekt
Visit vertaalt legendes naar recreatie; 
lokale ondernemers sluiten aan

Er zijn vier routes, gebaseerd op de oude legendes. In Reusel-De Mierden wordt het verhaal verteld van de smokke-
laars van ‘De Bende van de Witte Vos’, waar twee fietsroutes aan gekoppeld zijn. In Bladel maak je kennis met ‘Koning 
Kyrië’, dat zowel aansluit op het Kabouterbos in Hoogeloon als dat van Eersel. In Bergeijk waren ‘Dansende Katten’ die 
ervoor zorgen dat er soms wat minder geslapen wordt en ‘De Gloeiige’ in Eersel wordt door sommige mensen nog wel 
eens waargenomen in de bossen, waar zijn ziel rond schijnt te dolen.
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REUSEL - Ieder voorjaar en najaar organi-
seert Sam’s Kledingactie een aantal speci-
ale landelijke actiedagen, om zo extra veel 
kleding op te kunnen halen voor het goede 
doel. Dit voorjaar is er nogmaals gekozen 
voor hulp aan schoolkinderen en hun ou-
ders in Oeganda, zodat zij, wanneer corona 
voorbij is, weer terug naar school kunnen.

Actiedag in Reusel
De honderden vrijwilligers van Sam’s Kle-
dingactie zamelen, grotendeels, het hele jaar 
door kleding en schoenen in voor het goede 
doel. Zij doen dit vanuit een depot aan huis of 
bij een bedrijf, school of kerk. 

Op woensdag 13 april, van 08.30 tot 14.00 uur, 
kunt u in Reusel kleding en schoenen, die u 
niet meer draagt, maar waar iemand anders 
misschien nog wel blij van wordt, inleveren 
bij de Basisschool de Leilinde (via de ingang 
aan de Plonderijen). Kapotte en vuile kleding, 
speelgoed en knuffels, handdoeken, kussens 
en dekbedden mogen helaas niet worden in-
geleverd.

Uw steun is onbetaalbaar
Een financiële bijdrage van € 75.000,- biedt 
kinderen in Oeganda iets onbetaalbaars: door 
naar school te gaan, maken zij kans te kun-
nen ontsnappen uit de armoedecirkel en een 
betere toekomst voor zichzelf te creëren. Met 
uw steun in de vorm van kleding en schoenen 
zorgt Sam’s Kledingactie er samen met Cor-
daid voor dat de kinderen die niet (meer) naar 
school gaan of na Covid-19 niet terug zouden 
komen, na de heropening toch weer naar 
school gaan of op school blijven. Hoe meer 
kinderen naar school toe gaan, hoe meer kans 

ze hebben op betaald werk en hoe beter hun 
toekomstperspectief wordt. 

Projecten
Wilt u meer informatie over het werk van 
Sam’s Kledingactie, de projecten die zij on-
dersteunen en over wat er wel en niet mag 
worden ingeleverd?  Of wilt u misschien zelf 
als vrijwilliger voor de stichting aan de slag? 
Kijkt u dan eens op 

www.samskledingactie.nl

LOKAAL

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

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Koopzondag 8 april open van 12:00 tot 17:00 uur

Bekijk Onze Acties 
In de Buitenleven Special 
Van Dit Leuke Weekblad!
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Tel. 0497 382574
deleesttegels.nl
Showroom: Bleyenhoek 48 Bladel

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

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

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

Sam’s Kledingactie voor 
schoolkinderen in Oeganda

REUSEL - 
Op zondag 
17 april trekt 
de Narren-
parade door 
de straten 
van Reusel. 

Alle optochtlopers kijken er naar uit om 
eindelijk hun creaties te tonen. Er is weer 
hard gewerkt om er een mooie parade van 
te maken. Dat wordt genieten voor alle toe-
schouwers.

De optocht vertrekt om 12.30 uur vanaf de vent-
weg aan de Wilhelminalaan door de Ekker, de 
Molenstraat en eindigt in de Wilhelminalaan. 

Ook de kinderen van Reusel hebben er zin in! 
Zij zijn 2e Paasdag aan de beurt, maandag 18 
april. Vol enthousiasme lopen zij dansend en 
lachend door de straten. Ze vertrekken om 
13.30 uur op de Markt en gaan daarna via de 
Korenbocht, Marialaan, Molenstraat en via de 
Wilhelminalaan terug naar de Markt. Tot 17 en 
18 april in het centrum van Reusel!

Optochten trekken in de 
Paasweekend door Narrendonk

Route Narrenparade

HAPERT - Dank-
zij uw bereidwilli-
ge medewerking 
verkeerde Hapert 
de voorbije jaren 
in de aanloop en 
tijdens carnaval 
geheel in carna-
valstemming en 
was het Kempen- 
Optocht parcours 
carnavalesk en 

sfeervol aangekleed door de carnavals-
vlag. Wij ontvangen daar elk jaar weer erg 
veel positieve reacties over, zowel van de 
bewoners aan het parcours, de Hapertse 
bevolking alsook van de deelnemers en de 
bezoekers van de KempenOptocht. 

Dat willen we natuurlijk in 2022 wederom re-
aliseren. Vanwege de lockdownmaatregelen 
voorafgaand aan carnaval, als gevolg van de 
coronapandemie, is de KempenOptocht in 
overleg met deelnemers en de organisatoren 
van andere Kempische optochten verplaatst 
naar 2e Paasdag, maandag 18 april, 2022. We 

organiseren dan de 1e Paas-KempenOptocht. 
Om dat weer sfeervol en carnavalesk aan te 
kleden vragen wij u om uiterlijk zaterdag 9 
april, dat is één week voor Pasen, de door ons 
aan u beschikbaar gestelde vlag weer op te 
hangen als aankondiging van het naderende 
carnaval en de KempenOptocht. Op een aan-
tal adressen hangt hij al uit!

Mogelijk hebt u nog geen vlag omdat u nieuw 
bent komen wonen op uw huidige adres of 
dat u daar tot op heden vanaf heeft gezien. 
Dat is geen probleem want we hebben nog 
een aantal vlaggen op voorraad die we voor 
inwoners aan het parcours gratis komen op-
hangen. Inwoners van Hapert die niet aan het 
KempenOptocht parcours wonen, kunnen de 
vlag, compleet met stok en houder, kopen 
voor € 10,- per stuk. Enkel de vlag kost € 5,-. 
De stok is 2 meter lang en de vlag (formaat 
bannier) heeft als afmeting 150x95 cm. 

Om te bestellen kunt u contact opnemen met 
Twan (06-25373844) of Rik van Dingenen 
(06-50481752). Op = op! Graag rekenen we 
ook dit jaar weer op uw medewerking.

Oproep: de vlag mag weer uit!
Aan de bewoners van het KempenOptocht parcours

Zaterdag 16 april carnavalsoptocht Bollemeppersgat

CASTEREN - Op zaterdag 16 april zal Prins Cliff dun Urste om 13.00 uur het startsein 
geven voor de grote carnavalsoptocht in het Bollemeppersgat Casteren.

De optocht start op de hoek Wagenbroeken-Dorpsstraat en trekt door de Dorpsstraat, 
Kerkstraat en Kranenberg. Op de hoek Kranenberg-Zandstraat zal de optocht ontbonden 
worden. De prijsuitreiking is ’s avonds in het Bollemepperspaleis Den Bels (toegang 18+).

Om de optocht zonder problemen door de straten van Casteren te loodsen zullen de  
straten aan de route vanaf 12.00 uur afgesloten worden voor al het doorgaande verkeer. 
Wij willen alle bezoekers vragen om met de fiets te komen. Indien je toch met de auto 
komt gelieve niet te parkeren aan de Wagenbroeken en het Hemelrijken i.v.m. een vrije 
doorgang van de hulpdiensten bij eventuele calamiteiten.

Hopelijk zijn de weergoden ons gunstig gestemd, zodat het publiek optimaal kan genieten 
van alle mooie creaties die voorbij trekken. Veel kijkplezier gewenst!

Optochtcommissie CV De Bollemeppers
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Lokale ondernemers zijn nu aan het naden-
ken op welke manier ze aan kunnen sluiten 
aan het thema. Met alleen het op de kaart 
zetten van een paar routes, ben je er name-
lijk niet, was onze gedachte. De ondernemers 
van De Keijzer in Eersel hebben al een biertje 
ontwikkeld dat aansluit: ‘Gloeiend’, een Bel-
gische Triple met een vleugje peper om het 
spannend te houden. Zo kunnen er nog tal 
van initiatieven ontwikkeld worden die van 
de fietstocht een beleving maken.”

Vier legendes
Er zijn vier routes, gebaseerd op de oude 
legendes. In de komende periode lees je in 
deze krant alle verhalen. In Reusel-De Mier-
den wordt het verhaal verteld van de smok-
kelaars van ‘De Bende van de Witte Vos’, waar 
twee fietsroutes aan gekoppeld zijn. In Bladel 
maak je kennis met ‘Koning Kyrië’, dat zowel 
aansluit op het Kabouterbos in Hoogeloon 
als dat van Eersel. In Bergeijk waren ‘Dansen-
de Katten’ die ervoor zorgen dat er soms wat 
minder geslapen wordt en ‘De Gloeiige’ in 
Eersel wordt door sommige mensen nog wel 

eens waargenomen in de bossen, waar zijn 
ziel rond schijnt te dolen. René: “De verhalen 
en routes zijn nu klaar; we gaan nu volop in-
zetten op de promotie daarvan. We zijn in ge-
sprek met lokale ondernemers die zich willen 
aansluiten bij het initiatief. Recreatieparken 
kunnen op hun park extra activiteiten ont-
wikkelen, horeca kan gerechten verzinnen, 
speciale biertjes, wijnen, snoepjes, koek of 
andere lekkernijen kunnen ontwikkeld wor-
den. Wat ons betreft zijn de mogelijkheden 
eindeloos en biedt dit initiatief veel kansen.”

Trots
De directeur van Visit Brabant Heleen Huis-
jes is super trots op de inspanningen van de 
lokale afdelingen. “De energie die hiervan uit-
gaat, moet haast wel internationaal voelbaar 
zijn. Ik voorzie een groot succes, zeker wan-
neer lokale ondernemers zich aansluiten en 
net zo voortvarend aan de slag gaan met de 
uitrol van deze routes als de lokale afdelingen 
van Visit hebben gedaan. Deze verbinding 
gaat heel veel moois opleveren.” De fietsrou-
tes zijn te vinden op www.routesinbrabant.nl 
en bij de lokale Visit-afdelingen kun je de bro-
chures met de routes en de verhalen afhalen.

LOKAAL

vervolg van pagina 1

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:
Babi Pangang + 4 mini loempia’s
+ 8 stuks kipvleugels met saus 

+ 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

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

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

Ook voor kinderen staan wij open. Zij kun-
nen (onder begeleiding) met een bolderkar 
komen. Het gildehuis is open voor een hapje 
en drankje en bij mooi weer ook het terras 
daarbij. 

Het idee van een koff erbakverkoop komt uit 
Engeland (Carboot sale), waarbij de men-
sen rechtstreeks vanuit de koff erbak van 
hun auto vaak overtollige spullen tegen een 
zacht prijsje verkopen en zo toch een leuk 
bedrag overhouden. 

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

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

www.gildestjoris.nl

Koff erbakverkoop 
Sint Jorisgilde 
Bladel
Zondag 22 mei

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

GEZOCHT:
Medewerker 

melkveehouderij (m/v)

Wij zijn opzoek naar een allround 
medewerker! Heb jij passie voor 
koeien?

• +/- 20 tot 30 uur
• Diverse werkzaamheden 
• Dagen en werktijden in overleg
• Locatie: Bladel

Heb je interesse of vragen?
Mail of bel gerust!

Tel. 06-51397532
info@schenningvof.nl

Maestro 
komt terug!

HAPERT - Blok zaterdag 21 mei in je 
agenda, want dan is het - na enige ver-
traging - eindelijk zover: Maestro! 

6 bekende Haoperse inwoners kruipen in de huid van de dirigent. In het spel van Maestro 
nemen de deelnemers één voor één de leiding over het Harmonieorkest van muziekver-
eniging Kunst Adelt. Uiteraard kronen we de winnaar tot “Maestro 2022”.  

De registratie die in november 2021 nodig was, komt te vervallen; iedereen is welkom. 
De avond begint om 20:00 uur en vindt plaats in Den Tref. Maestro is vrij toegankelijk en 
gratis. Kom de 6 Maestro’s aanmoedigen in hun strijd om de gouden baton!

WE ZOEKEN EEN WEEKEND HULP

REUSEL - Na een onder-
breking van twee jaar door 
corona organiseert RWC 
Reusel weer een ATB-cross 
in de bossen bij Taverne D’n 

Ouwe Brandtoren aan de Burg. Willeken-
slaan in Reusel.

Deze mountainbikewedstrijden vormen een 
onderdeel van de recreatieve ATB Cross 
competitie in de Belgisch-Nederlandse 
grensstreek volgens een promotie-degrada-
tiesysteem. Om te kunnen deelnemen moet 
je een startnummer (= stuurbord) hebben. Te 
verkrijgen via www.atbcross.com. 

Er wordt gereden in 6 klassen, ingedeeld 
volgens snelheid (van iemand die zijn eer-
ste MTB heeft gekocht tot de echte bikers). 
Er is geen wedstrijdlicentie verplicht, wel 
een helm. De F-klasse start om 09.00 uur, de 
E-klasse om 09.45 uur, de D-klasse om 10.45 
uur, de C-klasse om 11.45 uur en tenslotte de 
gecombineerde A- en B-klasse om 13.00 uur. 
Nieuw dit jaar is een E-bike klasse, die start 
net voor de C-klasse.

De inschrijving start om 08.00 uur. Voor de 
deelnemers zijn de kosten per wedstrijd 
€ 10,00 inclusief dagverzekering door de VWB. 
De toeschouwers hebben gratis toegang. Alle 
podiumplaatsen krijgen een bosje bloemen 
en de nummers 1 als extra een flesje Schrob-
belèr. Deze wedstrijden zijn een goede gele-
genheid om kennis te maken met deze leuke 
sport. In de namiddag kan iedereen nog de 
diverse uitgestelde carnavalsoptochten in de 
regio gaan bezoeken. Voor meer informatie: 

www.atbcross.com
www.rwcreusel.nl

ATB cross-forum op Facebook

Maandag 18 april 
ATB-cross RWC Reusel
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Ik heb iets met honden, ik weet ook niet 
wat. Misschien ben ik wel een honden-
fluisteraar maar weet ik dat zelf nog niet. Ik 
heb zelf geen hond, wil er ook geen want ik 
heb geen zin in die verplichtingen die erbij 
komen kijken. Maar honden van een ander 
kan ik goed verdragen en ik wil er zelfs wel 
eens op passen voor een dag.

Sommige honden zijn mensen, verpakt 
in een hondenhuid. Ik weet het zeker. Die 
kunnen je aankijken op een manier die 
álles zegt. Onlangs mocht ik een dagje op-
passen op een bakbeest van vrienden; hij 
weegt een kilootje of zestig. Die ken ik al 
een paar jaren en wij begrijpen elkaar. Het 
dier wil nog wel eens blaffen als er iemand 
in zijn huis komt maar ik heb ‘m afgericht. 
Vanaf het begin neem ik een traktatie voor 
‘m mee. Zodra ik binnenkom, blaft hij één 
keer, zeg ik ‘nee’, gaat hij zitten, steekt zijn 
kop in mijn tas, waar ik dan de traktatie uit 
tevoorschijn tover. Hij eet het op en de rest 
van de dag kan ik met ‘m lezen en schrij-
ven.

Pas moest ik op hem en op ‘zijn baby’ van 
een jaar passen. Super leuk. Het begroe-
tingsritueel met het bot ging als vanouds 

en zo lang ik met het kind bezig was, hield 
hij zich afzijdig. Toen het kereltje op bed 
lag, was het tijd voor hem. Ik beloofde hem 
een blokje om maar zei erbij dat het een 
kort rondje zou worden omdat ik het een 
onprettig idee vond om dat kindje alleen te 
laten. Daar dacht het beest duidelijk anders 
over. We kwamen bij zijn favoriete veldje 
en ik zei ‘nee’. Maar de blik in zijn ogen zei: 
‘Moet jij eens opletten wie hier naar dat 
veldje gaat’. Inderdaad, ik. Een ruk aan de 
riem haalt namelijk ook niks uit want qua 
gewicht schelen wij niet veel en ik ken de 
commando’s niet waar hij eventueel op zou 
kúnnen reageren. Er zat dus niks anders op 
dan toe te geven. Iets langer dan gepland, 
was ik dus met hem buiten maar alles was 
goed gegaan in het huis.

Even later zat ik met het kind te spelen op 
een kleed en die kriebelde ik even op zijn 
rug. Blijkbaar leek het beest dat ook wel 
een goed idee want hij kwam met zijn rug 
naar me toe zitten. De hint was duidelijk 
genoeg, er diende ook op die enorme rug 
gekriebeld te worden. Op het moment dat 
ik dreigde te stoppen, schuifelde hij naar 
achteren. Dóórgaan, was de niet zo subtiele  
boodschap.

Toen ik bijna te pletter viel omdat hij pre-
cies achter me was gaan liggen toen ik met 
de baby bezig was en bij het omdraaien 
geen twee meter hond verwachtte, keek hij 
me heel schuldbewust aan. Ik verzekerde 
hem dat hij er niets aan kon doen, dat alles 
goed was en ik ‘m vergaf voor zijn klunzige 
onhandigheid. Ik zou bijna zweren dat ik 
een traan zag rollen…

Hondenfluisteraar

column

www.summacollege.nl

21 april
18.00 - 21.00 uur

open avond

HOOGELOON-CASTEREN - De muziek-
verenigingen Fanfare Wilhelmina uit 
Hoogeloon en St. Willibrordus uit Caste-
ren verzorgen op vrijdagavond 22 april een 
‘Muzikale ontmoeting tussen jong en oud’. 
Deze avond boordevol blaasmuziek wordt 
gehouden in D’n Anloôp, Maalderij 3 in 
Hoogeloon. Aanvang is om 20.00 uur. 

Beide verenigingen zijn geen vreemden voor 
elkaar. Jaarlijks vormen ze samen een ge-
legenheidsorkest om de carnavalsoptocht 
in Casteren muzikaal op te luisteren en in 
oktober vorig jaar vond al een uitwisseling 
plaats tussen de percussiegroepen. Ook op 
het gebied van opleiding wordt met elkaar 
samengewerkt. De jeugdleden van beide ver-
enigingen, aangevuld met leerlingen van de 
muziekverenigingen uit Duizel en Bladel, zijn 
samengebracht in het beginnersorkest en 
middenorkest (voor de al iets verder gevor-
derde muzikanten in opleiding). Beide orkes-
ten zullen zich deze avond presenteren onder 
leiding van Fons Vromans en Christel Verrydt. 
Fons valt in voor Britt Daniëls, de vaste diri-
gente, die helaas verhinderd is. De leerlingen 
kijken er enorm naar uit om eindelijk weer te 
mogen optreden voor publiek. 

Muziek verbindt jong en oud en dat gaan we 
horen en zien tijdens deze avond. De muzi-
kale ontmoeting begint om 20.00 uur met 
een optreden van het beginnersorkest, opge-
volgd door het middenorkest. Daarna is het 
de beurt aan de ‘groten’ met als eerste het 
fanfareorkest van Fanfare Wilhelmina, onder 
leiding van Jan van Hove. Het blaasorkest van 
St. Willibrordus met dirigent Gert Verrydt, in-
derdaad de broer van, sluit het programma af. 
Daarna wordt de avond in stijl afgesloten met 
een verbroederingsborrel.

Luister je graag naar blaasmuziek? Speelt je 
(klein)kind, vriendje of vriendinnetje, neefje of 
nichtje in één van de orkesten? Of doet een 
familielid, kennis of buur mee? Kom naar ze 
kijken, dat wordt zeer gewaardeerd! Iedereen 
is van harte welkom en de toegang is gratis.

Muzikale ontmoeting 
tussen Hoogeloon 
en Casteren

HAPERT - Een paar weken geleden las je 
in deze krant dat de Hapertse Stef Wil-
lems Nederlands kampioen werd bij het 
boogschieten. Daar bleef het niet bij. Stef 
werd toegevoegd aan de Nederlandse se-
lectie en mag daarom mee naar World Cup 
wedstrijden. Een droom komt uit voor Stef 
maar hij heeft hulp nodig.

Om de droom van Stef uit te laten komen is 
geld nodig. “Deelname aan de wedstrijden 
kost op zich niets of niet veel maar de reizen 
ernaar toe zijn een uitdaging. Ik ben aange-
merkt als topsporter, dus ik krijg van school 
gewoon vrij en zou ik in eind april naar Turkije 
kunnen, in mei naar Zuid Korea, in juni naar 
Frankrijk en in juli naar Colombia. Een prach-
tige kans die ik eigenlijk niet mag laten gaan. 
Om de financiën voor de reizen geregeld te 
krijgen ben ik een crowdfunding gestart. Ik 
hoop heel erg dat er mensen zijn die mij wil-
len helpen mijn droom te verwezenlijken.”

Wie een donatie wil doen en een paar kilo-
meters wil sponsoren kan naar de pagina  
www.gofundme.com/f/make-a-dream- 
come-true-world-cups-2022 gaan en direct 
een bedrag overmaken. Stef is dankbaar voor 
elke euro die hem helpt zijn droom uit te laten 
komen.

Help mee een droom 
uit te laten komen
Crowdfundig Stef Willems om topsportcarrière 
een boost te geven
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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)

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

HAPERT - Onlangs hebben we onze voor-
jaarswandeling kunnen houden van-
uit Luyksgestel en we kunnen met trots 
melden dat die succesvol verlopen is. Op 
13 april zetten we de volgende stap: De
 Haopertse Gaopertocht!

Wel hebben we iets nieuws geïntroduceerd. 
Op het startbureau verkopen we consump-
tiemunten, waarmee de consumpties op de 
rustpost (dus niet in de startlocatie) kunnen 
worden afgerekend. Deze munten blijven gel-
dig, maar als je ze liever aan het eind van de 
wandeling weer terug verkoopt, kan dat ook. 
Ze kosten € 1,30, wat op één uitzondering na, 
de eenheidsprijs is in de Kadi-wagen. Maar er 
is meer! Bij goed weer komt Jolanda van den 
Berghe, je kent haar misschien nog van onze 
jubileumtocht, de sfeer op de rustpost verho-
gen met haar zang. Tegen inlevering van je 
startkaart krijg je bij Café ’t Pleintje, waar je 
op de terugweg langs komt, een portie bitter-
ballen bij je eerste consumptie.

Als klap op de vuurpijl verloot onze sponsor 
Voet en Goed, ook daar wandel je langs op 
de terugweg, onder alle deelnemers, die een 
woonadres of e-mailadres hebben ingevuld 
op de startkaart, diverse prijzen in een grote 
tombola.

Startlocatie: gemeenschapshuis Den Tref, 
Alexanderhof 7 in Hapert. Starten is mogelijk 
vanaf 08.00 uur. De startlocatie is tot op 200 
meter bereikbaar met lijnbus 319, halte Abdij-
straat. Afstanden: 10, 15, 20 en 25 km.

Haopertse Gaoper
Was Haopertse Gaoper in vroeger tijden een 
scheldnaam voor de inwoners, van lieverlee 
werd het een Geuzennaam en er werd in 2017 
een nieuw wandelpad door het met veel af-
wisselende natuur aangelegde Kempisch 
Bedrijvenpark het Gaoperspad genoemd. 
Verrassend stukje nieuwe natuur met verder-
op de Donksbergen-bossen, Hapertse Heide 
en de Cartierheide met zijn vennen en knup-
pelbrug om de voetjes droog te houden in de 
route. Voor meer info: info@degrenslopers.nl. 
Gedetailleerde informatie vind je op 

www.degrenslopers.nl

Woensdag 13 april 
Haopertse Gaopertocht
Organisatie: WSV De Grenslopers

KNEGSEL - Aan het theaterseizoen 2019-
2020 kwam meer dan twee jaar geleden 
een abrupt einde. Het seizoen 2020-2021 
werd om bekende redenen overgeslagen. 
29 april staat er eindelijk weer een première 
gepland, van de komedie ‘Liefde Half om 
Half’. Het stuk wordt in totaal zeven keer 
gespeeld in de theaterzaal van MFA De 
Leenhoef. 

Daarna vinden er nog zes opvoeringen plaats. 
Het stuk was eerder al gepland in december 
van 2021, maar kon toen niet doorgaan van-
wege een nieuwe lockdown. De cast staat te 
popelen om de draad weer op te pakken.

‘Liefde Half om Half’ is een toneelklassieker, 
al in 1969 geschreven door de Brit Alan Ay-
ckbourn. Als je een avondje wilt lachen over 
de liefde en de hysterische capriolen rond-
om vreemdgaan, mag je deze komedie niet 
missen. In het stuk draait het allemaal om 
overspel. Je bent getuige van twee dinertjes 
tegelijk, op twee verschillende plaatsen. Je 
leert drie totaal verschillende stellen kennen, 
waarvan twee stellen hetzelfde stel gebrui-
ken als alibi voor het vreemdgaan. Regisseur 
Bernard Tholen heeft ervoor gekozen om het 
stuk ergens in de tweede helft van de vorige 
eeuw af te laten spelen.

De regisseur heeft er ondanks de korte voor-
bereidingsperiode en de onderbrekingen ver-
trouwen in: “‘Liefde Half om Half’ is geestig, 
vermakelijk, soms een beetje confronterend 
en altijd herkenbaar. Kortom een ideale mix 
voor een fijne toneelavond.” Pas in februari 
werd definitief duidelijk dat er dit seizoen nog 
toneel gespeeld kon worden. Voorzitter Ad 
Keeris: “We wilden ons publiek en ook onze 

spelers niet te lang meer laten wachten. We 
hebben er voor gekozen om in een relatief 
korte periode drie producties op te voeren. 
Op dit moment is onze jongerengroep nog 
met uitvoeringen bezig. Eind april staat ‘Lief-
de Half om Half’ alweer geprogrammeerd. 
Wij hebben er veel zin in en hopelijk ons pu-
bliek ook. Gezien de korte voorbereidingstijd 
hebben we gekozen voor een stuk met een 
relatief kleine cast. De acteurs hebben bo-
vendien stuk voor stuk vele jaren toneeler-
varing.” De cast bestaat uit Ans Tholen, Hans 
Keeris, Erica Rombouts, Harm Kok, Carin van 
der Velde en Thijs Bierens.   

‘Liefde Half om Half’ is op 29 en 30 april en 
6, 7, 8, 12 en 13 mei 2022 te zien in MFA De 
Leenhoef, Steenselseweg 8 in Knegsel. Alle 
voorstellingen vangen om 20.00 uur aan. 

Kaarten kunnen gereserveerd worden via 

www.theatertros.nl

Hilarische relatiekomedie ‘Liefde 
Half om Half’ van Theater ’t Ros

Erica Willems, Thijs Bierens en Hans Keeris in het blijspel 
‘Van Kwaad naar Erger’ (2019)

REUSEL - Op 23 april vindt in De Valk in 
Reusel een Hollandse avond plaats. Nie-
mand minder dan DJ en zanger Frank van 
Weert host deze avond. Ook Dennis Smits 
trakteert het publiek op menig meezing-
lied. Als klapper op de vuurpijl hebben wij 
een primeur!

Hans de Mutte (Hans van Limpt) brengt zijn 
eerste eigen nummer ten gehore op de Hol-
landse avond.  “Ik heb altijd gezegd dat ik een 
keer een eigen nummer wil opnemen”, vertelt 
Hans. En dat is niet tegen dovemansoren ge-
zegd. “Op mijn 50e verjaardag kreeg ik van 
mijn vrouw Mery als cadeau de mogelijkheid 
om dit ook daadwerkelijk te gaan doen”, vult 
hij trots aan. Samen met Frank Verkooijen 
dook Hans de studio in en zo werd zijn eer-
ste eigen nummer ‘Dan begint het te leven’  
geboren. Het nummer slaat volledig op zijn 
eigen Café de Mutte aan de Wilhelminalaan 

in Reusel. Daar is het al vele malen gedraaid 
en ook dat is niet onopgemerkt gebleven. 
Vele cafés in de regio draaien zijn nummer en 
inmiddels is Hans ook te horen op radio en 
TV. “Er komt ongelooflijk veel op me af op dit 
moment, dat had ik niet verwacht”, aldus een 
verraste Hans. 

Hans wordt momenteel veel geïnterviewd 
over zijn nummer en staat in diverse Neder-
landstalige hitlijsten in België en Nederland.  
Waarschijnlijk komt de Hollandse avond te 
vroeg om ook zijn tweede nummer ten geho-
re te brengen. Maar heel zeker staat hij wél 
op het podium om zijn singel ‘Dan begint het 
te leven’ te vertolken en daar zijn we trots op. 

Gezelligheid is dus gegarandeerd op zater-
dag 23 april. 

Stichting Karnaval Reusel

Hollandse avond in De Valk heeft een primeur!
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Inrittenverkoop 
in Reusel

REUSEL - Op Koningsdag, woensdag 27 april, wordt er weer tussen 10.00 en 16.00 
uur een inrittenverkoop gehouden bij buurtvereniging D’Ekker (Kruisstraat, Maria-
laan, Plonderijen, Kloostertuin, Korenbocht, Weijererf) en buurtvereniging De Mola 
(Molenstraat, D’n Ekker, Den Tiender, Marialaan, Wilhelminalaan, het Busseltje) in 
Reusel. 

De inritten, waar de mooie spullen verkocht worden, zijn te herkennen aan de versierin-
gen. We hopen op veel belangstelling en goed weer!

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:

Lief en leed delen doe je samen. En voor jullie is dat al 60 jaar. Iedereen zal het beamen: Jullie zijn een diamanten 
paar! Jack en Leny Mennen zijn maandag 25 april 2022 alweer 60 jaar gelukkig getrouwd!

60 jaar60 jaar

BLADEL - Het opvangen van Oekraïense 
vluchtelingen door burgers in Nederland is 
een mooi gebaar bij deze waanzinnige toe-
stand in Oost-Europa. Ook in onze regio wor-
den vluchtelingen opgevangen door particu-
lieren die hen privé onderdak bieden.

Een warm menselijk initiatief dat ook een 
heel praktische kant kent. Zeker in de begin-
fase waarin er nogal wat onduidelijkheid kan 

zijn over de duur van het verblijf, over de 
wettelijke regels, over de mogelijke vergoe-
ding door de gemeenten (bijv. verstrekking 
van leefgeld), etc. In zo’n situatie zou Voed-
selbank Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden 
vluchtelingen uit Oekraïne kunnen voorzien 
van een wekelijks voedselpakket, zolang als 
de omstandigheden dit nodig maken. Dat is 
dan wellicht een zorg minder.

Mocht dit op u van toepassing zijn, neem dan 
gerust contact op met Stichting Voedselbank 
Bladel, tel. 06-28948614, email: voedselbank-
bladel@gmail.com. Dan bekijken we graag of 
we elkaar vooruit kunnen helpen.

De Voedselbank kan ondersteuning bieden 
bij opvang Oekraïense vluchtelingen

KEUKEN MEDEWERKER

µ Een fris, jong en gezellig team
µ Marktconform salaris
WIJ BIEDEN: 

µ Een plek waar je mee kunt denken
µ Ontwikkelingsmogelijkheden

STAETige vriendjes gezocht! 

Ervaring in de keuken is een pre (niet noodzakelijk)
FULLTIME | MINIMAAL 18 JAAR

WIJ ZOEKEN OOK NOG PARTTIMERS
IN DE BEDIENING ÉN IN DE KEUKEN (MIN. 16 JAAR)

OM DE HOEK

HAPERT - Op vrijdag 1 april werden de bil-
jartcompetities libre en driebanden, die we 
in september 2021 waren gestart, afgeslo-
ten met de finales.

Normaal gesproken zou deze competitie al 
begin december 2021 zijn afgesloten, maar 
helaas moesten we deze gedurende een klei-
ne 4 maanden onderbreken vanwege corona. 
Na een tweetal zeer spannende finales was 
de uitslag van deze competities als volgt: 
Driebanden: 1 Herman Wilting, 2 Ad Spooren, 
3 Kees Klomp, 4 Frans Blankers. 
Libre: 1 Jo Swaans, 2 Jos van der Heijden, 3 
Wim van Hamont, 4 Frans Kennis.

Finale biljartcompetitie 2021-2022

REUSEL - Het KBO-restaurantproject biedt 
onze leden de mogelijkheid om gezellig en 
gezamenlijk met leeftijdsgenoten uit eten 
te gaan en tevens kennis te laten maken 
met de keukens en mogelijkheden van 
onze ‘Reuselse’ restaurants.

Op woensdag 20 en donderdag 21 april gaat 
Grand Café Brasserie La Gare voor ons weer 

een heerlijke maaltijd bereiden (17.30 uur).

Ga je (weer) gezellig met ons mee? Meldt u 
dan aan op woensdag 13 april tussen 10.00 
en 11.00 uur in D’n Aachterûm. Tevens kunt 
u dan de deelnamekosten voor het voor- en 
hoofdgerecht voldoen. Het nagerecht en de 
drankjes kunt u na afloop van het diner ter 
plaatse voldoen.

Restaurantbezoek KBO Reusel
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BLADEL - Evenals voorgaande jaren zal er 
in de maanden mei en juni weer het jaar-
lijkse zomeravond volleybaltoernooi plaats 
vinden op het Doolandveld in Bladel. Deze 
competitie wordt gespeeld door buurtver-
enigingen, waarbij het plezier in de volley-
balsport voorop staat. 

De wedstrijden zullen op maandagavond 
gespeeld worden. Mocht het zo zijn dat het 
op maandagavond regent, dan zullen de 
wedstrijden verzet worden naar de dinsdag-
avond. Als de weergoden het op de dinsdag-
avond ook niet toelaten om te kunnen spelen, 
komen de wedstrijden te vervallen.

Op de slotavond zal er na het spelen van de 
finales onder het genot van een drankje de 
prijsuitreiking plaatsvinden. Wie zal de titel 
‘Beste volleybalbuurtvereniging van Bladel’  
in de wacht weten te slepen?

Heeft u zin om aan deze leuke happening 
deel te nemen? Neem dan contact op met 
het secretariaat van uw buurtvereniging of 
met één van onderstaande contactpersonen.
U kunt op deze manier ook informatie over 
bijvoorbeeld inschrijving opvragen. Ook 
buurtverenigingen uit Hapert kunnen hier 
aan deelnemen. Lidmaatschap van een 
buurtvereniging is niet noodzakelijk om aan 
het toernooi deel te mogen nemen. De in-
schrijfdatum sluit op 26 april 2022.

Contactpersonen: Albert Bles tel. 385496, Jo 
Timmermans tel. 385511 en Wim Rombouts 
tel. 384622.

Sniederspassage 
zomeravond 
volleybaltoernooi

Door Piet Gijsbers

BLADEL - Tijdens de algemene ledenver-
gadering van Snelle Wiel - Bestronics ont-
ving Marco Bijl de Theo Kraayvangerbo-
kaal uit handen van Nelly Kraayvanger.

Op de algemene ledenvergadering van Snel-
le Wiel - Bestronics werd vorige week terug 
gekeken op de twee coronajaren waarin nau-
welijks activiteiten konden worden ontplooid. 
Tevens werd vooruitgeblikt op het nieuwe 
wielerseizoen dat inmiddels al flink op gang 
is gekomen. Bij de highlights behoorden een 
succesvolle MTB-wedstrijd op het clubpar-
cours in Hapert en deelname met tal van ren-
ners aan het NK MTB in Honselersdijk. Het 
specifieke parcours Dak van Netersel zorgde 
bij eigen leden en mountainbikers van wijd en 
zijd voor extra motivatie in coronatijd.

Voorzitter Rob Kuijpers verwees in zijn ope-
ningswoord naar de datum 20 mei waarop 
tijdens een zomerbarbecue van de vereni-
ging de clubkampioenen in het zonnetje zul-
len worden gezet. Jürgen van de Sande werd 
als nieuwe penningmeester bij acclamatie 
benoemd en volgt in die functie Jos Cornelis 
op die negen jaar de penningen van de club 
tot in de puntjes verzorgde. Met een jaarlijk-
se begroting van ruim € 100.000,- (waarvan 
€ 50.000,- voor kleding van renners, rensters 
en begeleiding deel uitmaakt) draagt het 
clubbestuur een grote verantwoording. Met 
financiële ondersteuning van heel veel spon-
soren worden ook in het nieuwe seizoen de 
touwtjes goed aan elkaar geknoopt. Voor de 
renners betekent het dat ze na twee seizoe-
nen weinig wedstrijden en voornamelijk spe-
cifieke trainingen in coronatijd  er nu weer 
vol voor kunnen gaan. Namens de sport-
technische commissie gaf oud-profcoureur 
Theo Eltink een toelichting op de specifieke 
aanpak binnen de vereniging. Waarbij hij de 
nadruk legde op het elkaar versterken van de 
drie geledingen: wegrenners, veldrijders en 
mountainbikers. 

Hans Bogaars sprak een dankwoord uit naar 
alle trouwe sponsoren die ook in coronatijd 
hun bijdrage aan het goed floreren van de 
club bleven leveren. Vervolgens richtte Bo-
gaars op de van hem bekende wijze in een 
mysterieus verhaal de aandacht op degene 
die ditmaal voor de Theo Kraayvanger bokaal 
in aanmerking kwam. De keuze was nu ge-
vallen op Marco Bijl, al jarenlang adviseur en 
begeleider van de nieuwelingen en junioren 
afdeling van Snelle Wiel - Bestronics. Ook 
in 2022 sieren weer diverse activiteiten de 
jaaragenda van de club. Daarbij onder meer 
een MTB-wedstrijd, jeugdwedstrijd, Appel-
flappentocht als recreatief evenement, uiter-
aard de driedaagse Acht van Bladel en aan 
het eind van het wegseizoen in september 
een speciaal programma bij gelegenheid van 
het 75-jarige bestaan van Het Snelle Wiel. De 
ruim 300 leden die de vereniging telt mogen 
trots zijn op wat tot dusver al bereikt is en het 
einde is nog lang niet in zicht.

Theo Kraayvangerbokaal 
voor Marco Bijl

REUSEL - Op maandag 11 april is er, na een 
lange coronapauze, weer een avondbij-
eenkomst van Parkinson de Kempen in D’n 
Aachterum, Korenbocht 50 in Reusel. De 
zaal is vanaf 19.00 uur open. 

We zijn erg blij dat we onze avonden weer 
kunnen houden en dat willen we vieren met 
een gezellige bijeenkomst waarop we weer 
eens met elkaar kunnen bijpraten. We heb-
ben deze avond geen spreker uitgenodigd 
maar we hebben wel een aantal video’s uit 
de koker van het Parkinsononderzoek van de 
Radboud Universiteit onder leiding van prof. 
Bas Bloem. In de video’s worden enkele on-
derwerpen kort behandeld, zoals de proble-
men met slaap, voeding, visuele stoornissen, 
bewegen, depressies, dyskinesie en obstipa-
tie. Er blijft dan voldoende tijd over om elkaar 
weer eens te spreken na 2 jaren van thuis-
zitten. Zoals altijd zijn ook partners en bege-
leiders van harte welkom. Koff ie, thee en wat 
lekkers staan voor u klaar. 

In verband met de organisatie van de avond 
willen wij dringend vragen u vooraf op te 
geven en met hoeveel mensen u komt. Dat 
kan via het contactformulier op onderstaande 
website-adres of op parkinsondekempen@
outlook.com.

www.parkinsondekempen.nl

Maandag 11 april
bijeenkomst 
Parkinson de Kempen

IN DE KEMPEN
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Tijdens onze energiescans worden we 
vaak geconfronteerd met situaties waarin 
de bewoners hun slaapkamer niet verwar-
men en er de hele dag het raam open heb-
ben staan. Onze tip is dan altijd om de ver-
warming aan te zetten maar op een lagere 
stand dan bijvoorbeeld de woonkamer en 
om het raam te sluiten.

Schimmelvorming
Wanneer de slaapkamer niet verwarmd 
wordt, is dat een koude plek in huis waar 
warmte bij voorkeur naar toe trekt. Ook de 
waterdamp in de lucht beweegt mee en vindt 
in de koude ruimte gemakkelijk een koud op-
pervlak waar het kan condenseren. Het ge-
volg is schade aan bouwmaterialen en kans 
op schimmelvorming. Een ongezonde situatie 
dus. Een gelijkmatig verwarming van een wo-
ning is beter voor de woning en de bewoners. 
Natuurlijk hoeft niet elke ruimte even warm 
te zijn. De meeste cv-installaties hebben mo-
gelijkheden om de temperatuur in te stellen. 

Enerzijds op de ketel (60°C kan voldoende 
zijn) of anderszins op de radiator.  Mocht 
dat niet goed gaan dan kan het zinvol zijn 
de installatie door een vakman waterzijdig 
in te laten regelen.

Alleen waar je bent
Ventilatie is belangrijk voor een gezonde be-
woning. Goed ventileren betekent dat er per 
persoon per uur ongeveer 35 m3 lucht ver-
verst moet worden. Verversen is: vervuilde 
lucht er uit, schone lucht er in. Ventilatiesys-
temen kunnen deze hoeveelheden goed ver-
werken. Met het verversen van de lucht gaat 
ook veel warmte verloren. De vervuilde lucht 
is warm; de schone lucht is koud. Om niet 
meer warmte te verliezen dan nodig moeten 
we dus niet meer ventileren dan nodig. Daar-
om kan de ventilatie beperkt worden tot de 
ruimte waar je verblijft. Overdag het slaapka-
merraam open zetten, draagt dus niet bij aan 
een goede ventilatie. Het geeft alleen maar 
veel warmteverlies. 

Er zijn ook voor bestaande woningen goede 
systemen om een woning goed en eff iciënt 
te ventileren. Kom er eens over praten in 
onze EnergieLoketten of stuur je vragen naar 
energieloket@kempenenergie.nl.

www.kempenenergie.nl

Slaapkamer 
Advies over energieverbruik

Slaapkamer 

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

OOppeenniinnggssttiijjddeenn  

Maandag t/m zaterdag van 09.00  - 17.00 uur 
Zondag van 09.00  - 14.00 uur

Buiten onze openingstijden hebben we een versautomaat. 

Vanaf 15 April start de verkoop van zomerbloeiers.

BLADEL - Op woensdag 20 april organi-
seert Bibliotheek Bladel een avond over 
duurzame mode met Stephanie van den 
Sigtenhorst: ‘Van Fast naar Slow Fashion’. 

Wat is duurzame mode en waar kun je op 
letten bij het (niet) kopen van kleding? Hoe 
creëer je een duurzame garderobe? Welke 
alternatieven voor duurzame mode zijn er? 
Met het boek ‘A sustainable wardrobe’ maakt 
iedereen met gemak de overstap van fast 
fashion naar een duurzame, sustainable stijl. 
We focussen niet op alles wat mis gaat in de 
fashion industrie; in plaats daarvan gaan we 
kijken naar hoe je een positieve en duurzame 
bijdrage kan leveren als consument. Het doel: 
een duurzame kledingkast waar jij en ande-
ren blij van worden.

Stephanie van den Sigtenhorst
Stephanie van den Sigtenhorst (1992), con-
tent creator en auteur, zag het belang van 
duurzaamheid groeien tijdens haar oplei-
ding aan het Amsterdam Fashion Institute. 
Na haar studie was werken bij een duurzaam 
merk dan ook een logische vervolgstap. De 
kennis die ze opdeed over duurzaamheid in 
de mode-industrie deelt ze maar al te graag 
in o.a. haar boek ‘A Sustainable Wardrobe’ en 
op haar online platform ‘Let’s Talk Slow’. Het 
is haar missie om zo samen stap voor stap 
de wereld een klein beetje beter en mooier 
te maken.

Rondje Brabant Presenteert
Elke maand nodigt één van de Brabantse Bi-
bliotheken een interessante spreker uit. Een 
spreker die gespecialiseerd is in een actueel 
onderwerp dat naadloos aansluit op onze 
snel veranderende samenleving. Onze inter-
viewer Theo Verbruggen daagt elke spreker 
uit de diepte in te gaan en antwoord te geven 

op vragen over bijvoorbeeld het milieu, men-
sen en cultuur. Elke maand op een andere lo-
catie in Brabant, met ruimte voor een kleine 
groep live publiek en een livestream. Dát is 
Rondje Brabant Presenteert.

Aanmelden
Dit event vindt plaats op woensdag 20 april 
in Bibliotheek Bladel en is ook via livestream 
te volgen. De avond start om 20.00 uur. Re-
serveer je (studenten)ticket via de agenda op 
de website. Maak kans op een gesigneerd ex-
emplaar van ‘A Sustainable Wardrobe. Onder 
de tickethouders wordt er een verloot.

www.bibliotheekdekempen.nl

Avond over duurzame mode

Fotografie: Cindy van Rees
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www.basemans-schoenen.nl | Parkeren voor de deur | Dinsdag nm. gesloten

Door Renate Pijnenburg

NETERSEL - Het 
jaar 2022 gaat een 
feestelijk jaar wor-
den, als het aan vv 
Netersel ligt. De 
voetbalvereniging 
bestaat dan na-
melijk 75 jaar en 
dat mag gevierd 
worden. Móet 

gevierd worden, zelfs. De plannen liggen 
klaar, de band is geboekt en de loterij kan 
van start. Mattis Legeland en Sjoerd Wij-
nen vertellen over de feestelijkheden waar 
iedereen voor uitgenodigd is.

Het geheim van de club
Het is bijzonder dat een klein dorp als Neter-
sel zo’n succesvolle voetbalvereniging heeft. 
Wat is het geheim? Mattis denkt dat hij het 
antwoord heeft: “Eigenlijk gaan bijna alle kin-
deren in Netersel bij de voetbal, simpelweg 
omdat er niet zo heel veel andere mogelijkhe-
den zijn. Veel van die kinderen blijven hangen 
en dat maakt dat de samenhang in de club 
heel groot is. De jeugd voetbalt al jaren samen 
met Casteren maar moet op een bepaalde 
leeftijd terug naar het eigen dorp. Verreweg 
de meeste blijven daarna hangen. Ik zelf ook. 
Super leuk om nu tegen Casteren te moeten 
spelen, de gasten waarmee je vroeger in het-
zelfde team speelde. Spannende derby’s zijn 
dat nu. Op het veld tegenstanders maar na 
het fluitsignaal weer gewoon maten.” Sjoerd 
weet het andere geheim van de club: “Dat het 
bij ons in de eerste plaats om de gezelligheid 
draait. Winnen is leuk en het gaat dit seizoen 
érg goed maar dat we het leuk hebben met 
elkaar is het allerbelangrijkst.”

Periodekampioen
Het wit/blauw van Netersel hangt al 75 jaren 
trots om de schouders van de spelers. Mattis 
en Sjoerd schieten in de lach als gevraagd 
wordt naar het uit-tenue. “Gelukkig hebben 
we sinds een paar jaar nieuwe kleding maar 

tot die tijd liepen we in de kleding die ooit in 
de jaren ’70 was aangeschaft. Te grote shirts 
en broeken in de kleur oranje. Nee, er was 
geen enkele associatie met het Nederlands 
elftal.” Toch dragen ze hun clubkleding met 
trots, zeker dit jaar. Sjoerd: “We gaan lekker 
hoor.  Helaas hebben we de afgelopen weken 
twee wedstrijden verloren en is periodekam-
pioenschap van de baan. We staan wel nog 
steeds tweede en strijden dus nog volop mee 
voor het kampioenschap. Het doel is nog 
steeds te promoveren naar de vierde klasse, 
zoals we in het verleden al eens hebben ge-
daan.“ De focus bij de spelers en de trainer 
– die na dit seizoen weg gaat – ligt bij de wed-
strijden en de tactiek maar ook een beetje bij 
de feestelijkheden voor het komend jaar.

Waar is dat feestje?
De viering van het 50-jarig bestaan van vv 
Netersel bleek de aftrap te zijn voor een reeks 
zeer succesvolle edities van Neterpop. “Wat 
ooit begon als een eenmalig feestje met een 
paar leuke bands, werd een jarenlange traditie 
met duizenden bezoekers en alle bekende ar-
tiesten die maar wat graag kwamen optreden. 
Dat zijn we met het 75-jarig jubileum niet van 
plan maar feest wordt het wel”, lacht Sjoerd. 

“We hebben een feestweekend gepland op 
17-18-19 juni waarbij we op 18 juni een groot 
dorpsfeest gaan organiseren. We beginnen 
met een wedstrijd tegen een team met spelers 
uit de eerste elftallen uit de regio. We denken 
daar natuurlijk van te kunnen winnen omdat 
we het thuisvoordeel hebben en goed op el-
kaar ingespeeld zijn. Voor ons eigen publiek 
moeten we natuurlijk de winst pakken. In de 
middag zijn er voor de jeugd leuke activiteiten 
met aansluitend een disco. Voor de volwasse-
nen gaat het over in een feestavond. Ik heb nu 
al zin in de zondag als het Penaltytoernooi van 
start gaat. Voor sommigen zal het een kop-
pijn-festijn worden maar dat maakt niet uit, als 
we maar plezier hebben.” 

De inschrijving voor het Penaltytoernooi is 
geopend via de website van vv Netersel.

Loterij
De vrijdag voorafgaand aan de feestelijkhe-
den, is voor de leden van de jarige voetbal-
club zelf. Mattis: “We gaan oud-leden uit-
nodigen voor een gezellige avond; als ik het 
goed heb, moet dan ook zo’n beetje heel Ne-
tersel komen want bijna iedereen is wel ooit 
lid geweest.” 

Om de kosten voor het feest te dekken en 
wellicht nog wat over te houden voor de 
clubkas wordt een spannende loterij ge-
organiseerd met serieus indrukwekkende 
prijzen. Een elektrische fiets, geschonken 
door Van Hoof Fietsen is de hoofdprijs. Rob-
bies schenkt de tweede prijs: een prachtige 
loungeset, verder zijn onder andere nog een 
reischeque, een Weber barbecue van De 
Houtwinkel en een half jaar gratis pizza’s te 
winnen. Reden genoeg om een lot te kopen. 

Dat kan voor € 12,50 via de website van de 
vereniging, bij Van Hoof fietsen en in de kan-
tine van de voetbalclub. De trekking vindt 
plaats in het weekend van 23 juni en zal ge-
publiceerd worden in deze krant.

Trots
Al met al staat er genoeg op het programma 
om je op te verheugen. Voor de leden en vrij-
willigers zijn er nog extra activiteiten. Zo was 
er op 25 maart een gezellige vrijdagmiddag-
borrel. “Dat was het off iciële startsein voor de 
lotenverkoop en een mooie manier om het 
jubileumjaar in te luiden. We gaan er met z’n 
allen een mooi feestje van maken”, zeggen de 
heren in koor. “We zijn trots op ons clubke, 
we hebben het goed en zijn heel blij met alle 
vrijwilligers die er in de afgelopen 75 jaar voor 
hebben gezorgd dat we hebben kunnen voet-
ballen.”

Gezelligheid 
staat voorop
Vv Netersel viert in 2022 het 75-jarig bestaan

Het is bijzonder dat een klein dorp als Netersel zo’n succesvolle voetbalvereniging heeft. Wat is het geheim? Mattis denkt 
dat hij het antwoord heeft: “Eigenlijk gaan bijna alle kinderen in Netersel bij de voetbal, simpelweg omdat er niet zo heel 
veel andere mogelijkheden zijn. Veel van die kinderen blijven hangen en dat maakt dat de samenhang in de club heel 
groot is. De jeugd voetbalt al jaren samen met Casteren maar moet op een bepaalde leeftijd terug naar het eigen dorp.”

Netersel 1
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Vertrouwd dichtbij

Betrouwbare occasions in alle prijsklasse!
Kijk op onze website voor onze occasions

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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LIFE EDGE 
BOOMSTAMBLADEN

massief blad 5 cm massief blad 5 cm 

Match met poot 
naar keuze
vanaf 199

(hoek)bank
Div. maten/kleuren/stoffen. 

Elektrisch verstelbaar optioneel.

vanaf
599

Kast

vanaf
1499

Salontafel

vanaf
349

Vloerkleed

vanaf
119

Diana
Stoel 

169
119

Diverse 
houtsoorten,

diverse maten

Getoonde tafel
240x100cm 

+ matrix

Loft 
Metalen 
boekenkast
Zelfmontage
boekenkast
Zelfmontage Mango 

tafel rond, 
incl.spinpoot

Ook ø120 
en ø140

ø130
299

en ø140en ø140en ø140en ø140

ø150
399

Gratis plaid 
Bij aankoop van 
een bank op=op

Gratis plaid Gratis plaid Gratis plaid 
Bij aankoop van 

Gratis plaid 
Bij aankoop van 

Gratis plaid Gratis plaid 

TIP
Stinn

Salontafel
Set van 3 

369
189

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

p.st. 
vanaf

69

Acties zijn geldig t/m 31 mei 2022 

Loïs
Stoel
adoreadoreadoreadoreadore

slechts

89

Guus
kast

155cm 155cm 

599
499

180cm180cm

879
599

Guus
TVmeubel

180 cm180 cm

589
399 Mustang 

Fauteuil 
cognac 
kleur

Noah
Kast 
160cm

Zoë
Stoel

micro 
leder

slechts

99
1399

1199

Guus
dressoir

Guus

Guus
dressoir

1099
699

Match met poot 

999

799

349
189

(hoek)bank
Div. maten/kleuren/stoffen. 

(hoek)bank
Div. maten/kleuren/stoffen. 

(hoek)bank
Elektrisch verstelbaar optioneel.

vanaf

1499

Salontafel
Vloerkleed

Jubileum deals

Snel leverbaar
Ook online!

Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.

Zelf monteren.
Meer info in de winkel.

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

op=op
199

SEASONS BOX
KORTING OP GESELECTEERDE 
SUSHI BOXEN 

Bestel online op 
www.sushi-eight.nl

5-WAY SPECIAL (NEW)
∙ Crunchy Crab Roll
∙ Crispy Chicken Roll
∙ Carpaccio Roll
∙ Red Passion Roll
∙ Surf & Turf Roll
€ 67,50 voor € 49,50 (40 st.)

Bestel online op 

BBQ FIRE BOX (NEW)
∙ Bacon BBQ Roll (NEW)
∙ Crispy Chicken Roll
∙ Kappa Maki
∙ Kani Maki
∙ Flamed Salmon Nigiri
∙ Flamed Beef Nigiri
€ 39,70 voor € 29,80 (36 st.)

NU
€ 49,50

NU
€ 29,80

Door Renate Pijnenburg

CASTEREN - Terug van weggeweest: 
Muziek Akoestiek in Den Aord in Casteren. 
Een avondje heerlijk genieten van gouwe 
ouwe hits, stevige rocknummers en een 
heleboel gezelligheid. Er kan gedanst wor-
den; de inwoners hebben het gemist, reu-
ring in de MFA. Trek je dansschoenen aan 
en kom op zaterdag 16 april naar Den Aord. 
Zaal open om 20.00 uur.

Stiff  Fingers
Optreden doen ze niet zoveel, repeteren wel, 
elke week. De leden van Stiff  Fingers spelen 
vooral om het plezier. “We hebben meer ar-

tikelen aan merchandise dan aantal optre-
dens”, lacht Nars Jonkman. “We houden het 
lekker voor onszelf, beetje exclusief. Het gaat 
ons om het plezier om met elkaar muziek te 
maken.” Slecht klinkt het allerminst, conclu-
deert PC55 die een stukje van de repetitie 
mocht bijwonen. 

“We spelen muziek uit onze jeugd”, vertelt 
Mari Kieneker. “Hits van The Stones en der-
gelijke, muziek uit de 60’s en 70’s. Voorna-
melijk rock, het mag best een beetje stevig; 
gelukkig komt de muzieksmaak van de leden 
goed overeen. We zijn blij dat de ervaren mu-
zikant John Damen bij onze band zit; hij zorgt 
ervoor dat we tegelijk beginnen en eindigen. 
Die discipline heeft hij erin gebracht.”

Den Aord
Stiff  Fingers is blij met de repetitieruimte. 
“Daarom treden we ook het liefst op in Den 
Aord”, vinden de heren. “Daar voelen we ons 
thuis en zijn we altijd welkom. Elke donder-
dagochtend repeteren we, en in de pauze 
nemen we de nieuwtjes even door en houden 
we elkaar voor de gek. Hadden we al gezegd 
dat er tijdens Muziek Akoestiek weer gere-
kend kan worden op ‘de befaamde hapjes 
van Gerard’? Hoort erbij. De avond is vooral 
bedoeld om bij te buurten, al zal dat tijdens 
de optredens niet mogelijk zijn. We zijn van 

plan gas te geven en het dak eraf te spelen.” 
Ze zeggen het met een grote lach; ze gaan 
voor de gezelligheid. Tussen de optredens 
zorgt dj Robert Bolt ervoor dat de sfeer erin 
blijft.

Sabbatical
Twee hoofdacts op één avond, het is haast 
niet te geloven. Naast Stiff  Fingers mag Sab-
batical van zich laten horen. Sinds kort is de 
samenstelling van de band gewijzigd. Frans 
Lodewijks vertelt: “We hebben een andere 
gitarist en extra zangers. Leon van Dongen 

heeft Hein Tils opgevolgd en zangeres José 
Goyvaerts heeft ons repertoire aanzienlijk 
verbreed. De twee nieuwe leden hebben 
hard gewerkt om de setlist eigen te maken 
en het gaat prima. We laten het graag horen 
in Casteren. Dat wordt trouwens ons tweede 
optreden in de nieuwe samenstelling. Wan-
neer we helemaal op sterkte zijn en iedereen 
alle nieuwe nummers kent, gaan we in onze 
hometown Hapert een eigen concert geven. 
Daarover later meer. Voor nu hebben we gru-
welijk veel zin om in  Casteren te gaan spelen, 
samen met de collega’s van Stiff  Fingers.”

Let’s dance
Muziek in Den Aord Casteren 
m.m.v. Stiff  Fingers en Sabbatical

Naast Sti�  Fingers mag Sabbatical van zich laten horen. Sinds kort is de samenstelling van de band gewijzigd. Frans 
Lodewijks: “We hebben een andere gitarist en extra zangers. Leon van Dongen heeft Hein Tils opgevolgd en zangeres 
José Goyvaerts heeft ons repertoire aanzienlijk verbreed. De twee nieuwe leden hebben hard gewerkt om de setlist 
eigen te maken en het gaat prima. We laten het graag horen in Casteren.”

MUZIKAAL
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 8

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#7

5 8 9 7 4
9 7 3 9 7

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

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

3 2 7 6
2 1 3 1

6 1 9
5 9

6 2 5
2 1 1 8

3 8 6 4
8 8 5 8 9 2

2 6 6 4 2 7
6 8 4 5 1

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

5 3 4 6 7
5 9 8 9 4

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

Fill in the blank squares so that each row, each column and each
3-by-3 block contain all of the digits 1 thru 9.

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 14

Lead, follow
, or get out of the w

ay.

3 8 7 2
1 7
4 3

8 6 3
9 5

2 1 5
4 9

9 3
7 5 3 6

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

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

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

Cryptofilippine – Thema: Nederland 
 

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

 
 

A -  Hier vind je geen plaatsen als Voorburg, Voorhout en 
Voorschoten (10)

B -  Frans zijn woonplaats in Noord-Brabant (3)
C -  Zeldzame wintersportreis (14)
D -  Op deze grond zijn geen dames toegelaten (10)
E -  Op dit terrein spreekt men eenvoudigweg Limburgs (10)
F -  Stroomt door wet en net (4)
G -  Nestplaats, zoals Valkenburg, Duivendrecht en Putter-

shoek (10)
H -  Religieus oord net als Sint Michielsgestel, Kapelle en 

Paterswolde (8)
I -  Dat hebben we toch maar mooi samen in overleg 

drooggelegd (15)

J -  Verzamelplaats voor waterdieren, net als Otterlo, Har-
ingvliet en Zwanenburg (11)

K -  Broeders hebben hier hun natje en hun droogje (2,14)
L -  Rijkswaterstaat (7)
M -  Geen groeigemeente (7,3,2,5)
N -  Hier leg je aan voor een biertje (13)
O -  Plaats in de Kop van Noord Holland (9)
P -  Een stad besturen (6)
Q -  Hier kunnen de Zeeuwsen 
  eindeloos overleggen (13)
R -  Duinen (6,3,3)

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

Afgeven of opsturen kan ook: PC55 - Hoefblad 40 - 5527 KV  Hapert. 
Vergeet niet je naam, adres en telefoonnummer te vermelden. Veel plezier!

De winnaar van vorige week is: 

Lisa Vugts
      uit Bladel

met het oplossingswoord: ‘selectiemethode’

Lisa heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

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

uit een heuptas (sport)handdoek 
en bidon.

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

Cryptofilippine
Nederland

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 14

Take care to be an econom
ist in prosperity; there is no fear of your not

being one in adversity.
-- Zim

m
erm

an

7 9 3
1 5 8 7

5 3 1 6 9
1 4 2

8 3 1
5 8 6

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

Ill
us

ie

In de oertijdIn de oertijd

Hieronder een tweetal tekeningen met een dubbel beeld. Deze tekeningen van professor 
G.H. Fisher stammen uit de jaren ‘60.  Zie jij het?

1. Een vuist en/of een persoon die zich in een deken heeft gewikkeld.
2. Een eskimo en/of een hoofd van een indiaan.
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OPENINGSTIJDEN
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

± 100 banken

diverse 
eetkamerstoelen

± 150 relaxfauteuils3000 M2SHOWROOM

Wip 
je mee?
Renate op haar 
blauwgroene pad 

Ook zo’n zin in de zomer? Ik wel, ik haat de kou, al vind ik de verschillen in de sei-
zoenen ook wel weer heel leuk. Ik geloof niet dat ik in een land zou willen wonen 
waar de zon áltijd schijnt en er nooit een gure wind staat. Maar goed, dat zonnetje 
heeft ook een mindere kant: de aarde droogt ervan uit en dat is geen goed nieuws. 
In je eentje kun je daar vrij weinig aan doen, vond ik altijd, maar door me meer te 
verdiepen in Blauwgroen, weet ik inmiddels dat hele kleine beetjes ook een groot 
verschil kunnen maken.

Van 21 maart tot en met 31 oktober vindt het NK Tegelwippen plaats. Dat is best een lange 
periode voor een kampioenschap maar het is nodig omdat het onmogelijk is in één dag 
heel veel tegels te wippen. Denk aan je rug, zou ik willen zeggen. De bedoeling van dit 
ludieke maar o zo serieuze NK is om zoveel mogelijk groen in de tuinen terug te krijgen. 
Lekker makkelijk al die tegels maar niet zo goed voor de afvoer van regenwater. Door een 
paar extra tegels uit de stoep te halen, maak je al verschil.

Heeft het voordelen als je een paar vierkante meters meer groen in je tuin hebt? Ja, 
daar zijn de geleerden het inmiddels wel over eens. De aarde koelt namelijk af door 
water maar dan moet het wel de grond in kunnen lopen. Kijk, het gaat geen drie graden 
schelen tijdens een hittegolf maar je moet het ook over de lange termijn bekijken. Als 
we allemaal een paar meters meer groen aanleggen, daalt de temperatuur een klein 
beetje. En alle beetjes helpen.

Bijkomend voordeel dat als het water sneller de grond in zakt, is dat je minder kans 
hebt op overstroming, volgelopen kelders en overbelaste rioolbuizen. Het klinkt alle-
maal zo logisch en bij dit soort vraagstukken vraag ik me altijd af, waarom ‘we’ daar niet 
op voorhand aan hebben gedacht. Nu is het bijna een gevalletje ‘als het kalf verdron-
ken is…’. Maar goed, laten we het positief insteken: het kalf leeft nog, we kunnen het tij 
nog keren, maar dan moeten we dat wel met z’n allen doen.

Tegelwippen dus. Of ik eraan meedoe dit jaar? Ik twijfel, ik snap de noodzaak maar 
verschuil me achter smoesjes over dat de symmetrie uit mijn tuintje gaat. Maar ik moet 
mezelf gewoon wat steviger aanpakken en die paar tegels wippen. Misschien moet ik 
even naar het tuincentrum hollen om te kijken of ik er een leuk fruitboompje voor in de 
plaats kan zetten. Ben namelijk dol op fruit en dan levert het me twee keer iets op. Ja, 
ik ben om! 

Je gewipte tegels doorgeven 
kan vanaf nu op 

www.nktegelwippen.nl. 

Heb je een container nodig voor 
school of de buurt, dan kun je 
deze aanvragen via het e-mail, 
blauwgroenbladel@gmail.com 
o.v.v. contactgegevens en buurt. 

Meer informatie 
vindt je op de website 

www.blauwgroenbladel.nl
Relatiegeschenken - Werkkleding - Merchandising

NATUURLIJK

HOOGELOON - Een bonte groep van be-
trokken ondernemers en bewoners kwam 
bijeen voor de Kleine Beerze Koff ieoch-
tend, maar deze dag blijft het niet bij koff ie 
drinken alleen. Het gesprek draait om de 
toekomst van het beekdal van de Kleine 
Beerze. Welke kansen liggen daar? 

Met een vriendelijk voorjaarszonnetje leidde 
Arjan Verhagen de ‘koff iegroep’ over het ter-
rein van Landgoed De Biestheuvel. Toch een 
verrassing hoeveel hier op eigen terrein te 
beleven is, maar Arjan wijst zijn gasten graag 
op de bijzonderheden in de streek en op ac-
tiviteiten van collega’s, ‘want we hebben hen 
graag nog eens terug in de Kempen’. Beleving 
lijkt een toverwoord, als het om recreatie 
gaat. Ondernemers in het beekdal willen de 
recreant graag iets meer bieden: ze willen 
laten zien waar wij trots op zijn en een breed 
programma bieden. De deelnemers hebben 
behoefte aan meer smoel van het beekdal en 
een heldere begrenzing. Voel je je daar als 
ondernemer bij thuis, ga er dan ook voor! De 
vraagstukken rondom de Kleine Beerze spe-
len ook bij de Run en De Dommel.

Het verhaal van het boerenleven in de grens-
streek, de industrialisatie en de doorgroei 
naar Brainport is tekenend voor het gebied. 
Hoe maken we dat herkenbaar in het land-
schap, onze monumenten? Vertel het verhaal 

op de plek waar het speelt. Markante per-
sonen vormen de pareltjes. De kronkelende 
beek in haar nieuwe loop kan het imago 
versterken. Zet in op betrokkenheid van de 
omgeving en denk ook aan kinderen. Leg het 
beekherstelproject ook aan hen uit. Activitei-
ten als jaarmarkt, oogstfeest spreken ieder-
een aan. Er is al veel! Houd de belangstelling 
vast, daar kunnen krantjes en social media 
hun diensten voor bewijzen. Samenwerking 
is niet vrijblijvend. Ondernemers moeten zelf 
de urgentie van samenwerken voelen. Kijk 
breder dan alleen recreatiebedrijven, verbind 
ook andere bedrijven, agrariërs, maar zeker 
ook heemkundekringen, natuurwerkgroepen, 
muziek, scholen, gemeente en waterschap. 

Wil je meedenken? Volg dan onze reis door 
het beekdal van de Kleine Beerze met onze 
Kleine Beerze Koff iebijeenkomsten en bui-
tenactiviteiten via de website LevendeBeer-
ze.nl. Voel je welkom om aan te sluiten bij 
onze volgende Kleine Beerze Koff ieochtend 
op 17 mei. Dan gaat het over ons erfgoed en 
bijbehorende verhalen. Meld je alvast aan! 

Datum en tijd: dinsdag 17 mei, om 10.00 uur. 
Locatie: Grand café De Beerze, Doornboom-
straat 22 in Middelbeers. Thema: Erfgoed en 
verhalen rond het dal van de Kleine Beerze. 
Aanmelden: deelname@brabantsekempen.eu 
(vermeld: koff ie 17 mei).

Kleine Beerze Koffi  eochtend 
haalt visie over recreatie op!

Wandeling over landgoed De Biestheuvel (foto: M. Leesberg)
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Een duim omhoog voor vv Bladella. Wij bedanken ze 
hartelijk voor het wederom beschikbaar stellen van een 
gedeelte van het parkeerterrein voor de aanleg van 
2 beachvolleybalvelden. Na het succes van vorig jaar 
danken wij Bladella wederom voor de toegezegde steun.

Beachcommissie VC Bladel
------------------------------------------------------------------

Mijn duim gaat hoog omhoog voor Jose - die over de 80 is -  
en nog altijd de rommel opruimt van andere mensen. Jose, 
van mij mag je een standbeeld krijgen naast Mie Moors. 
Je bent een kanjer!

Annie Plasmans
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog en een dankjewel aan al die vele collectanten die in de week van 4 april op 
pad gingen om de collecte voor de Goede Doelen Week van de gemeente Eersel weer tot een 
succes maakten.

Organisatie Goede Doelen Week afd. Vessem
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een dikke duim omhoog en heel veel dank aan organisatie en vrijwilligers van de Zonnebloem 
vakantieweek voor bewoners uit Reusel-De Mierden en Bladel. In groepshotel het Bosgoed in 
Lunteren werden we de hele week door jullie in de watten gelegd. Alles was tot in de puntjes 
geregeld. Wat hebben we genoten. 

De Gasten
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omlaag voor diegene(n) die de banner van de 
Goede Doelen Week in Vessem hebben meegenomen 
in de nacht van 1 op 2 april en vervolgens de banner in 
stukken in Wintelre hebben achtergelaten. Behoorlijk 
respectloos!

Organisatie Goede Doelen Week afd. Vessem

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... goudvissen een veel 
beter geheugen hebben 

dan we denken? 
Na onderzoek bleek dat 
ze zich minimaal drie 
maanden lang dingen 
kunnen herinneren. 

Dat werd ontdekt door 
een test te doen met een 
hendel die de dieren 

moesten aanraken om voer 
te krijgen. Toen het 

tijdsbestek dat er voer 
kwam na aanraking van de 
hendel werd aangepast 
tot een uur per dag, 

bleek dat de vissen ook 
besef van tijd hadden: 
ze verzamelden zich op 

de juiste tijd 
voor de hendel.

www.loesje.nl

de
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m

ALLERHANDE

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

Dansen in Vessem
Zaterdag 9 april en zaterdag 7 mei 
is het weer een open stijldans-
avond in D’n Boogerd aan de Ser-
vatiusstraat 6 in Vessem.

• Tijd: van 20.30 - 00.30 uur 
• Entree: € 3,50 inclusief hapjes
• Ballroom en Latin alle niveaus
• Voor jong en oud

E-mail voor meer informatie naar 
stijldanseninvessem@outlook.com, 
of kijk op Facebook: stijldansen in 
Vessem.

De ‘Duim’ gaat omlaag

de
 d

ui
m

EERSEL - Datum: donderdag 14 april. 
Locatie: De Eikenburg, Eikenburg 10 in 
Eersel. Aanvang: 19.30 uur, zaal open om 
19.00 uur. Toegang is gratis, evenals koff ie 
en thee.

Wat is het verschil tussen ‘normale’ geheu-
genklachten en dementie? Welke vormen 
van dementie zijn er en hoe kun je deze van 
elkaar onderscheiden? Op deze avond gaan 
we in gesprek met een geriater over hoe de 
diagnose dementie gesteld wordt.

Alzheimer Café 
in De Eikenburg

BLADEL - Na een een mooi treff en, met 
alweer een toennemend publiek, zijn we 
blij dat we op zaterdag 16 april weer een 
muziekmiddag kunnen organiseren in De 
Tipmast, Tipmast 48 in Bladel.

Samen met de Accordeontrefvrienden, de 
Grensmuzikanten en Steirische groep belooft 

het weer een gezellige middag te worden als 
vanouds. Met muziek die zich bijzonder leent 
om heerlijk op te dansen en volop van kan 
genieten. Ga er na de vervelende  periode 
van de laatste tijd eens een keertje tussen-
uit. Je bent van harte welkom. De aanvang is 
om 14.00 uur en de entree is gratis. Voor meer 
info: 06-12992302.

Accordeontreff en in De Tipmast

in de regio
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!

T/M ZONDAG 29 MEI
EXPOSITIE PAULA KOUWENHOVEN
Schilderijen acryl/pigmenten op doek. 
Thema: ‘Verstild’. Locatie: Galerie 
De Kunstkamer, Hoofdstraat 49, Hoogeloon. 
Tijd: 13.00-17.00 uur (Paasweekend gesloten). 
Gratis entree.

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.

Nieuwe skylines

Markt 4
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Enthousiaste hobbykok voor de Blaalse Pot
Wil jij ons gezellige kookteam van 7 mensen 
komen versterken? Wij koken 2 x per maand 
in het Praktijkhuis in Bladel op woensdag 
voor een groep alleenstaande 55-plussers. 
Meestal koken we voor de circa 25 deelne-
mers de Hollandse pot.

Regelmatig begeleiden we enkele deelne-
mers (statushouders) van het Praktijkhuis die 
geïnteresseerd zijn in de horeca. Door deze 
praktijkervaring proberen we de afstand tot 
de arbeidsmarkt zo goed mogelijk te verklei-
nen.

Heb jij altijd al als vrijwilliger willen koken? 
Reageer dan bij mevr. I. Tielemans, e-mail   
itielemans@hotmail.com of bel 06-40947546.

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

Vrijwilliger Extra tijd Toets Lokaal 
Dagelijks komen leerlingen van het Pius X-
College in het Extra Tijd Toets Lokaal toetsen 
maken. Ze werken in alle rust wat langer aan 
een toets vanwege bijvoorbeeld dyslexie.

Als surveillant ontvang je de leerlingen vrien-
delijk en reikt hen de juiste toets aan. Je zorgt 
voor een rustig en prettig werkklimaat, houdt 
adequaat toezicht en zorgt dat de gemaakte 
toetsen aan de betreff ende docenten gere-
tourneerd worden.

We zoeken woensdag, donderdag en vrijdag 
nog ondersteuning van 10.30 tot 16.15 uur. 
Je kunt door je inzet veel voor deze leerlin-
gen betekenen! Info bij Inge van Beuningen: 
e-mail I.vanBeuningen@piusx-college.nl of 
bel naar 0497-361261

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

De wandelsokken kunt u ophalen bij 
Voet & Goed aan de Markt 54 in Hapert.

De sporthanddoek/bidon/heuptas kunt u 
ophalen bij PC55, Hoefblad 40 in Hapert.

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

Help Karin naar huis
Op zaterdag 16 april staan wij  met een kraam met eigen gemaakte cadeau artikelen 
voor het goede doel ‘Help Karin naar huis’ op de open dag bij de educatieve zorgboer-
derij op de Beverdijcken in Bladel. We hopen jullie daar te ontmoeten.

Familie Lavrijsen

Riet Michiels-Lamers uit Hapert kan haar geluk niet op. Ze is de trotse superoma van Jinthe Daniëls, dochter van 
Danique Pijnenborg en kleindochter van Jolanda Pijnenborg, allen woonachtig in Bladel. Op 1 april vierde ze haar 
85ste verjaardag met 4 generaties! Gefeliciteerd Riet! 

Riet Michiels-Lamers uit Hapert kan haar geluk niet op. Ze is de trotse superoma van Jinthe Daniëls, dochter van 

4 generaties4 generaties
Oekraïne dag basisschool de Leilinde

REUSEL - Wij van groep 7A en 7B gaan een 
Oekraïne dag organiseren om geld op te 
halen voor de Oekraïne. Dit gaan wij op 
heel speciale manieren doen: we gaan een 
sponsorloop organiseren met alle scholen 
van heel Reusel, van groep 1 tot groep 8 
kan iedereen meelopen. 

Ook komt er een markt waar je van alles kunt 
doen en kopen en het is voor elke leeftijd leuk 
om deze markt te bezoeken. Deze markt komt 
te staan op het schoolplijn bij basisschool de 
Leilinde, Groeneweg 27. Onze eigen klassen 
van groep 7A en 7B die gaan bloemzaadjes 
verkopen voor de Oekraïne. Deze dag is op 
woensdag 20 april van 13.00 tot ± 16.30 uur.
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Inwoners gemeente Bladel tevreden over 
leefbaarheid en veiligheid  

Locatievereniging Bladel 
mag aan de slag op de 
locatie Lange Trekken in 
Bladel

Gemeente Bladel gaat op de locatie Lange 
Trekken in Bladel een nieuwe woonwijk realiseren. 
Een gedeelte van de woningen wordt door 
middel van Collectief Particulier 
Opdrachtgeverschap (CPO) ontwikkeld. Om de 
bouw via CPO te stimuleren en goed te faciliteren 
is in 2021 CPO-beleid opgesteld. Voor 
woningbouwprojecten op gemeentegrond staat 
hierin dat eerst bekeken wordt of er 
geïnteresseerde CPO-initiatieven zijn. 

Voor de Lange Trekken is op 1 maart de 
inschrijfperiode gesloten. CPO-initiatieven hebben 
drie maanden de tijd gehad om zich te 
organiseren en om hun interesse kenbaar te 
maken. Uiteindelijk hebben twee initiatieven zich 
gemeld bij de gemeente, namelijk 
Locatievereniging Bladel en Jongeren in Nood.

Het college heeft het besluit genomen om voor 
de locatie Lange Trekken samen te werken met 
deze vereniging. Op de Lange Trekken wil 
Locatievereniging Bladel 50 woningen gaan 
bouwen. Het plan dat Locatievereniging Bladel 
indiende, geeft duidelijk inzicht in het aantal 
geïnteresseerde leden en het gewenste type 
woningen. Het gaat om een divers aanbod van 
woningen in verschillende prijsklassen en voor 
verschillende doelgroepen. De gemeente gaat 
met vertrouwen de samenwerking aan met 
Locatievereniging Bladel om de plannen voor de 
Lange Trekken verder uit te werken.

Op korte termijn gaan de gemeente en 
Locatievereniging Bladel aan de slag met de 
uitwerking van het stedenbouwkundig plan voor 
het gebied. In dit plan wordt duidelijk waar de 
woningen van Locatievereniging Bladel komen en 
op welke manier de rest van de locatie wordt 
ingevuld. De intentie is om het 
stedenbouwkundig plan voor de zomer van 2022 
gereed te hebben. 

Onlangs werd een onderzoek gehouden over 
leefbaarheid en veiligheid in onze dorpen en wijken. Dat 
onderzoek werd gedaan via het digitale inwonerspanel 
van de gemeente Bladel. Hoe prettig het wonen in een 
buurt is, hangt af van verschillende factoren. Denk 
bijvoorbeeld aan het onderhoud in de buurt, het gevoel 
van veiligheid, de aanwezigheid van buurtpreventie en 
de omgang van buurtbewoners met elkaar. Om het 
woonplezier in de gemeente Bladel te vergroten, werd 
onderzocht hoe inwoners de leefbaarheid en de 
veiligheid in hun eigen buurt ervaren. 

Aan dit onderzoek deden 618 mensen mee. De 
deelnemers gaven het mooie cijfer van 7,8 voor het 
wonen in hun buurt en 7,1 voor veiligheid. Hoewel het 
in het inwonersonderzoek gaat om gevoel (en daarmee 
subjectief is), sluit het wel aan bij de resultaten van de 
misdaadmonitor van dagblad AD (onderzoek over het 
jaar 2018). Daaruit kwam destijds naar voren dat wonen 
en leven in de gemeente Bladel ook echt veiliger was 
dan in het overgrote deel van andere Nederlandse 
gemeenten. Alle resultaten zijn terug te lezen in het 
rapport op www.inwonerspanelbladel.nl. De 
opvallendste resultaten leest u hier. 

Leefbaarheid
Deelnemers geven het wonen in de buurt gemiddeld 
een 7,8. Zeven op de tien deelnemers vindt dat het in de 
buurt goed is verlicht. Twee derde van de deelnemers 
vindt dat er in de buurt voldoende goede speelplekken 
zijn voor kinderen jonger dan 12 jaar. Voor kinderen 
ouder dan 12 jaar vindt de helft van deelnemers dat er 
te weinig goede voorzieningen zijn. 

Veiligheidsbeleving
Deelnemers geven de veiligheid in de buurt gemiddeld 
een 7,1. Over het algemeen voelen deelnemers zich ook 
‘s avonds veilig in de buurt of hun woning. Wel geeft 
ruim een derde van deelnemers aan, liever ‘s avonds de 
deur niet meer open te doen, omdat het niet veilig voelt. 
De drie belangrijkste zaken op het gebied van veiligheid 
die volgens deelnemers door gemeente de meeste 
aandacht moeten krijgen zijn: overlast van jeugd, 
woninginbraken en georganiseerde criminaliteit.

Buurtpreventie
Drie kwart van de deelnemers doet mee aan 
buurtpreventie. Ruim de helft van de mensen is lid van 
de buurtpreventie Whatsapp groep en/of gebruikt het 
waarschuwingssysteem Burgernet (app). 

Criminele activiteiten in de buurt
Bijna vier op de tien deelnemers denkt niet dat er 
criminele activiteiten plaatsvinden in de buurt. Een kwart 
van de deelnemers geeft aan wél te denken dat er 

criminele activiteiten zijn in de buurt. Vermoedens van 
drugshandel worden genoemd. 
Acht op de tien deelnemers is bekend met de 
mogelijkheid om anoniem informatie te melden over 
criminele activiteiten. Negen op de tien deelnemers is 
ook bereid die signalen door te geven aan de politie of 
via Meld Misdaad Anoniem (telefoonnummer 0800-
7000).

Preventie diefstal en veiligheid in huis
Zes op de tien deelnemers laat ‘s avonds het licht 
branden als er niemand thuis is. Eenzelfde aantal 
deelnemers heeft geen geldig Politie Keurmerk Veilig 
Wonen certificaat. Toch heeft 60% wel extra 
veiligheidssloten of grendels op de buitendeur. Negen 
op de tien deelnemers heeft rook en/of hittemelder(s) in 
huis. Iets meer dan de helft van de deelnemers heeft een 
blusdeken en/of brandblussers in huis. 

Wat doet de gemeente met deze resultaten?
Eens in de vier jaar stelt de gemeenteraad een nieuw 
integraal veiligheidsplan vast. Daarin beschrijft de 
gemeente haar visie, strategische doelen, 
uitgangspunten en prioriteiten op het gebied van 
veiligheid. Het analyseren van de plaatselijke 
veiligheidssituatie is de basis voor een goed integraal 
veiligheidsplan. Naast objectieve cijfermatige gegevens 
van politie, Openbaar Ministerie en de gemeente zelf, 
kijken we ook naar ander soort informatie. Want 
veiligheid zit niet alleen in cijfers, maar ook in gevoel. 
Dat noemen we ‘subjectieve veiligheid’. Het gevoel van 
veiligheid dat inwoners ervaren op verschillende 
onderwerpen komt heel duidelijk naar voren uit dit 
onderzoek. Dat kunnen we dus meenemen bij het 
opstellen van het nieuwe integraal veiligheidsplan dat in 
2022 wordt gemaakt. Daarin bepaalt de gemeente waar 
we de komende vier jaar extra op letten en waar extra 
inzet nodig is.  

Doe mee aan het inwonerspanel!
Bent u ouder dan 16 jaar en heeft u zich nog niet 
aangemeld voor het inwonerspanel? We nodigen u 
graag uit om mee te doen aan toekomstige 
onderzoeken van de gemeente. Ga naar 
www.inwonerspanelbladel.nl en klik op ‘Aanmelden’. U 
wordt dan gevraagd om enkele gegevens in te vullen, 
zodat u de juiste vragenlijsten toegestuurd krijgt. Er 
wordt zeer zorgvuldig en vertrouwelijk omgegaan met 
uw gegevens en deze worden anoniem verwerkt. De 
gemeente werkt samen met Research 2Evolve, een 
gespecialiseerd onderzoeksbureau. Deze onafhankelijke 
partij beheert het inwonerspanel en voert de 
onderzoeken uit namens de gemeente. Op www.
inwonerspanelbladel.nl vindt u meer informatie en kunt 
u ook uw vragen stellen.

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL
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meer motivatie, energie en minder stress!

We leven in een veeleisende en snel veranderende 
maatschappij. Ruim een kwart van de 12- tot 18-jarigen 
in de Kempen voelt zich vaak of zeer vaak gestrest. Vaak 
door school, huiswerk of door alles wat hij / zij moet 
doen, zoals een bijbaantje, sporten en social media. 

Om jongeren te helpen stress en het gevoel van 
overbelasting te verminderen, bieden gemeenten Bladel, 
Bergeijk, Eersel en Reusel-De Mierden in mei weer een 
nieuwe The Lab of Life training aan. Met deze training 
leren jongeren hoe ze zelf om kunnen gaan met hun 
energie. Ook leren ze hoe ze de regie kunnen pakken 
over hun dagelijkse leven, zodat ze weer lekkerder in 
hun vel zitten.

Hoe ziet de training eruit?
De groepstraining bestaat uit vijf sessies van twee uur 
die om de week plaatsvinden. Onder begeleiding van 
een gecertificeerd trainer gaan jongeren op zoek naar 
wat echt bij hen past en waar ze energie van krijgen. Ze 
leren handelen vanuit intrinsieke motivatie en om te 
gaan met alle prikkels die dagelijks op hen afkomen. 
Ook leren ze doelen stellen, waarmee ze werken aan 
een goede balans tussen hun school- en privé-

activiteiten. Hierbij wordt gebruik gemaakt van een 
wetenschappelijk bewezen effectieve methodiek om 
duurzame gedragsverandering te realiseren en te 
borgen. 

Meer informatie? 
Inschrijven is mogelijk voor alle jongeren van 12 tot en 
met 18 jaar uit de vier gemeenten. De nieuwe training 
start na de meivakantie. Op basis van de eerdere 
ervaringen kiezen we ervoor om deze training online te 
geven. Deelname aan trainingen wordt vergoed door de 
vier gemeenten. Let op: vol = vol! Aanmelden kan via 
info@suzannevangompel.nl (of stuur een e-mail voor 
meer informatie).

Deze training komt voort uit #Kempenbranie; een 
aanpak om jongeren gezond en kansrijk op te laten 
groeien. Welbevinden is een van de drie speerpunten. 
Kijk voor meer informatie op www.kempenbranie.nl. 

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 22 maart 2022 de volgende besluiten 
genomen:

Concept-jaarstukken 2021
Ingestemd met concept-jaarstukken 2021 en concept-
jaarstukken worden ter controle aangeboden aan de 
accountant.

Jaarverslag bezwaarschriftencommissie 2021
Het jaarverslag van de bezwaarschriftencommissie 
2021 voor kennisgeving aangenomen en worde ter 
kennisname aangeboden aan de raad.

Beantwoording vragen artikel 41 RvO CDA 
inzake Noodopvang Oekraïense vluchtelingen
Ingestemd met de beantwoording van de vragen en 
deze worden met behulp van een raadsmededeling 
voorgelegd aan de gemeenteraad.

Keuze CPO-initiatief woningbouwlocatie 
Lange Trekken
1.  Ingestemd met de keuze voor Locatievereniging 

Bladel als CPO-initiatief voor woningbouwlocatie 
De Lange Trekken;

2. De Raad wordt geïnformeerd.

Ongewijzigd vaststellen bestemmingsplan 
‘’Wenshuys Bladel’’
1.  Er wordt geen exploitatieplan op grond van artikel 

6.12 Wet ruimtelijke ordening vastgesteld;
2.  Het bestemmingsplan ‘’Wenshuys Bladel’’ wordt 

ongewijzigd vastgesteld.

Opdrachtverstrekking voor evaluatie geldend 
beleid t.a.v. bedrijfs-/beroepsmatige activiteiten 
aan huis
Opdracht verleend voor het uitvoeren van een evaluatie 
van het beleid t.a.v. bedrijfs-/beroepsmatige activiteiten 
aan huis, conform de werkwijze zoals omschreven in 
de startnotitie.

Principeverzoek inbreidingslocatie Dennenoord/
De Wijer, Hapert
1.  In principe medewerking te verleend aan realisatie 

van een gezamenlijk aantal van circa 100 
grondgebonden en gestapelde woningen op de 
locatie Dennenoord/De Wijer, mits voldaan wordt 
aan de voorwaarden;

2.  In principe medewerking verleend aan de 
herbestemming van het perceel aan De Wijer 46a, 
naar ‘Wonen’.

Beleidsregels Wmo 2022
1. De beleidsregels Wmo 2022 worden vastgesteld;
2.  Het indicatieprotocol Begeleiding, dat onderdeel is 

van de beleidsregels Wmo 2022, wordt vastgesteld;
3.  De beleidsregels 2020 gemeente Bladel worden 

ingetrokken;
4.  Het besluit maatschappelijke ondersteuning 

gemeente Bladel 2018 worden ingetrokken.

Dank aan de 
biotoopgroep van de 
W.B.E.!
Op 12 maart heeft de biotoopgroep van W.B.E. 
(Wildbeheereenheid) “Westerkempen” de 
activiteiten van het seizoen 2021 – 2022 
afgesloten. Deze groep van 25 vrijwilligers draagt 
het werken in de natuur een warm hart toe. De 
groep is ontstaan uit een aantal jagers van de 
W.B.E. waar inmiddels ook veel inwoners bij zijn 
aangesloten. De biotoopgroep heeft als 
belangrijkste doelstelling om een bijdrage te 
leveren aan verbetering van de leefomgeving van 
diersoorten in de gemeente Bladel en dit in de 
meest ruime betekenis. Ze helpen met onderhoud 
van landschapselementen in het buitengebied, 
aanplanten van bomen en struiken, aanleggen van 
natuurlijke akkers enzovoorts.

In het afgelopen seizoen hebben de vrijwilligers 
vooral veel aandacht besteed aan maatregelen ter 
voorkoming van aanrijdingen met reeën, die vaak 
veel dierenleed en materiële schade veroorzaken. 
Hiervoor zijn over een totaallengte van 3,2 
kilometer diverse bosranden gesnoeid over een 
breedte van 5 meter langs doorgaande wegen. 
Hierdoor hebben reeën beter zicht op het 
langskomend verkeer en zien automobilisten deze 
dieren ook eerder staan in de berm. 

De gemeente bedankt de vrijwilligers van de 
biotoopcommissie van harte voor alle 
werkzaamheden die ze weer hebben uitgevoerd in 
het afgelopen seizoen. 
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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

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
•     De Wijer 21A, aanleggen van een inrit;
•      De Pals (ten noorden van de A67, nabij de 

snelweg), bouwen van een inkoopstation, het 
tijdelijk aanleggen van wegen en 
kraanopstelplaatsen, het aanleggen van kabels en 
het plaatsen van een transformator ten behoeve 
van windpark De Pals.

Verleende omgevingsvergunning

Bladel
•      Annie M.G. Schmidtlaan 13, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het starten van een praktijk 
aan huis. Datum besluit: 23-03-2022.

Hapert
•      Ganzestraat 14, bouwen van een garage. Datum 

besluit: 28-03-2022;
•      Molenstraat 5, bouwen van een bijgebouw met 

overkapping. Datum besluit: 24-03-2022.

Verleende Vergunning apv/
bijzondere wetten

Bladel
•      parkeerplaats ter hoogte van Beukenbos 60, 

tijdelijk plaatsen van een betonsilo op 29 en 30 
maart 2022. Datum besluit: 25-03-2022; 

•      Nassauplein 10, verruimen van de sluitingstijd van 
Café ‘t Snipke in de nacht van 8 op 9 april 2022. 
Datum besluit: 23-03-2022.

Hapert
•      Het Erf en Kerkstraat, ontheffing Alcoholwet 

tijdens een evenement op 18 april 2022. 
Datum besluit: 29-03-2022.

Ontwerp wijzigingsplan 
“Schouwberg 1 te Hapert” 

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan 
“Schouwberg 1 te Hapert” ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op de 
definitieve beëindiging van een intensieve veehouderij 
en de omschakeling naar een recreatiebedrijf. Het 
recreatiebedrijf richt op het aanbieden van circa 20 
camperplaatsen en het verhuren van maximaal drie 

vakantie-appartementen. De agrarische 
bedrijfsopstallen zijn gesloopt en de locatie wordt 
heringericht en voorzien van een landschappelijke 
inpassing. Daarnaast wordt ten behoeve van het 
recreatiebedrijf een schuur gerealiseerd voor stalling 
van werktuigen en machines voor onderhoud van het 
terrein. Het is gelegen op Schouwberg 1 te Hapert. Het 
bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken 
ligt van 8 april 2022 tot en met 19 mei 2022 ter inzage 
bij het KCC. U kunt de stukken ook inzien via internet: 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

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
Koster, A.J. 16-03-1986 Smidseind 51 te Bladel 28-03-2022 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 9 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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www.vencomaticgroup.com

Vencomatic Group is een familiebedrijf waarin we met 500 collega’s wereldwijd 
werken aan een duurzame, diervrien de  lijke pluimveehouderij. Hiervoor ge brui ken 
wij de nieuwste technieken en technologieën om systemen te ontwikkelen en in-
zichten over de dieren en activiteiten in de stal te verkrijgen. 

Zie jij een nieuwe uitdaging wel zitten?  
Kom eens kennismaken! 

Wij willen jou graag ontmoeten!

Wil je hieraan bijdragen?

Kijk voor onze vacatures op https://www.vencomaticgroup.com/nl/werken-bij

ADVERTORIAL

Bespaar familieleed én belasting met een goed testament

HEP Lezingen geeft op maandag 25 april een lezing over de 
noodzaak van een testament en het nut van een levenstes-
tament.

‘Dat komt later wel’ of ‘Dat is in Nederland toch prima bij wet 
geregeld?’ Enkele veelgehoorde argumenten van Nederlan-
ders om geen testament op te laten stellen. Uit onderzoek 
blijkt dat ruim 40 procent van de Nederlanders boven de 60 
jaar niets op papier heeft staan en dat is zonde. Een testament 
kan namelijk veel familieleed besparen.

Duizenden euro’s betalen
Stelt u zich eens voor: u woont samen met uw partner in een 
fijn huis, beiden bent u de zestig gepasseerd, gezond en u heeft 
twee succesvolle kinderen opgevoed. Op een dag krijgt u een 
telefoontje met de mededeling dat uw man een hartaanval 
heeft gehad achter het stuur en is overleden. 

De schrik is groot en u wordt overmand door verdriet. Helaas 
stromen de daaropvolgende weken de rekeningen binnen. Ook 
van de belastingdienst. Omdat er niks over de nalatenschap 
van uw partner op papier staat, moet u als langstlevende part-
ner duizenden euro’s voorschieten om de eerste periode door 
te komen. 

Daarnaast komt u terecht in een web van erfbelasting, hypotheken 
en wet- en regelgeving. Tot overmaat van ramp krijgen uw kinde-
ren onderling ruzie omdat ze het niet eens zijn met de wettelijke 
verdeling van de erfenis.

Financieel drama
Een uitzonderlijk triest verhaal? Helaas niet. HEP Lezingen legt uit 
dat verhalen als hierboven beschreven meer regel dan uitzonde-
ring zijn. ‘Veel Nederlanders denken dat ze alle tijd hebben om 
over later na te denken of ze vinden de drempel naar de notaris 
te hoog. 

Hierdoor lopen veel mensen het risico dat ze hun nabestaanden 
achterlaten in een financieel drama’, aldus HEP. ‘In het voorbeeld 
hierboven heeft de nog levende partner weliswaar een grote vrij-
stelling van erfbelasting, maar deze ouder moet de erfbelasting 
over de erfdelen van de kinderen al wel direct afrekenen. Zo’n acht 
maanden na het overlijden valt de blauwe envelop op de deurmat.’

Bewustwording
Om mensen bewust te maken van de noodzaak van een testament 
en om de drempel naar de notaris te verlagen, geeft HEP Lezin-
gen gratis voorlichting in begrijpelijke taal. Tijdens de lezing op 25 
april in het Cultureel Centrum de Kei wordt op een laagdrempeli-
ge manier alle ins & outs over erfrechtplanning uitgelicht. Op deze 
manier kan veel familieleed worden voorkomen én geld worden 
bespaard.

Checklist testament
Heeft u al een testament en wilt u weten of deze nog voldoet aan 
alle voorwaarden? Neem dan onderstaande checklist door:

• Is uw testament nog herzien na 2003?

• Staat er een verklaring van wilsbekwaamheid in uw testament?

• Zijn alle clausules nog up-to-date?

• Heeft u uw woning en vermogen veiliggesteld voor de zorg?

• Heeft u uw kleinkinderen en hun fiscale vrijstelling in uw 
testament opgenomen?

Uitgebreide check
Wilt u een uitgebreidere check? Bel ons op 085 - 8000 120.

Kosteloze Lezing
Op maandag 25 april om 19.30 uur geeft HEP een lezing 
over de mogelijkheden met testamenten en levenstesta-
menten. U kunt deze lezing kosteloos bijwonen door u in te 
schrijven op www.HEPlezingen.nl en kiezen voor lezing over 
Erfrecht of te bellen naar 085 – 8000 120.  

Blijft u liever thuis? Geef u dan op voor onze online lezing. 
Deze worden regelmatig gehouden op verschillende tijdstip-
pen. U bepaalt zelf wanneer u de lezing volgt via uw eigen 
computer, tablet of smartphone. U kunt zich opgeven via 
www.heplezingen.nl of bellen naar 085 - 8000 120.

Locatie:       Cultureel Centrum de Kei  
  Kerkplein 69    
  5541 KB  Reusel

Datum:   maandag 25 april 2022
Aanvang:  19.30 uur

Inschrijven via:  www.HEPlezingen.nl
  085 - 8000 120

www.HEPlezingen.nl

085 - 8000 120

Kom naar de lezing en laat u goed informeren
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Worteltjes Taart
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 100 gr rozijnen
o 100 ml sinaasappelsap
o 250 gr winterpeen
o 350 gram zelfrijzend  bakmeel
o 1 tl bakpoeder
o 1 tl kaneel
o 1 tl koek kruiden
o ½ tl zout
o 350 gr basterd suiker
o 4 eieren
o 180 ml arachide olie
o 1 bolletje stemgember
o 100 gr walnoten

TTooppppiinngg:
o 250 gr mascarpone
o 125 gr crème fraîche
o 3 el suiker
o 50 ml koffie likeur

Wel de rozijnen in het sinaasappel-
sap en rasp de winterpeen grof. Roer
het zout, bakpoeder en de specerijen
door het zelfrijzend bakmeel.
Mix de suiker met de eieren tot het
een lichtgeel mengsel is. Dit duurt
minimaal 5 minuten.

Giet hierna rustig mixend de olie
erbij. Voeg beetje bij beetje het meel
toe. Wanneer het beslag gemengd is,
spatel dan voorzichtig de fijn gehakte
gember, grof gehakte walnoten, de

wortelrasp en de gewelde rozijnen
doorheen.

Vet een springvorm in (Ø26 cm) en
giet het mengsel erin. Bak in een
voorverwarmde oven op 150°C, circa
50-60 min. Laat de cake helemaal
afkoelen in de vorm.

Topping: mix de mascarpone, crème
fraîche, suiker en koffie likeur door
elkaar en strijk over de cake. Versier
eventueel met wat achtergehouden
wortelrasp en gehakte noten.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 10-12 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 80  min

Nog een week en dan is het alweer Pasen. 
Daarop vooruitlopend heb ik, speciaal op 
verzoek van de Paashaas, 
deze worteltjestaart voor jullie. 

Echt een show-topper voor op de paastafel. 
Met de paasdagen ook leuk om te versieren 
met paaseitjes of van die kuikentjes die ook in 
paastakken gaan zodat het een echte paastaart wordt.

Veel plezier met het maken en 
nog meer met het opeten ervan.

Maak er een fijn weekend van!

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

VERMAAK

Worteltjes Taart
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 100 gr rozijnen
o 100 ml sinaasappelsap
o 250 gr winterpeen
o 350 gram zelfrijzend  bakmeel
o 1 tl bakpoeder
o 1 tl kaneel
o 1 tl koek kruiden
o ½ tl zout
o 350 gr basterd suiker
o 4 eieren
o 180 ml arachide olie
o 1 bolletje stemgember
o 100 gr walnoten

TTooppppiinngg:
o 250 gr mascarpone
o 125 gr crème fraîche
o 3 el suiker
o 50 ml koffie likeur

Wel de rozijnen in het sinaasappel-
sap en rasp de winterpeen grof. Roer
het zout, bakpoeder en de specerijen
door het zelfrijzend bakmeel.
Mix de suiker met de eieren tot het
een lichtgeel mengsel is. Dit duurt
minimaal 5 minuten.

Giet hierna rustig mixend de olie
erbij. Voeg beetje bij beetje het meel
toe. Wanneer het beslag gemengd is,
spatel dan voorzichtig de fijn gehakte
gember, grof gehakte walnoten, de

wortelrasp en de gewelde rozijnen
doorheen.

Vet een springvorm in (Ø26 cm) en
giet het mengsel erin. Bak in een
voorverwarmde oven op 150°C, circa
50-60 min. Laat de cake helemaal
afkoelen in de vorm.

Topping: mix de mascarpone, crème
fraîche, suiker en koffie likeur door
elkaar en strijk over de cake. Versier
eventueel met wat achtergehouden
wortelrasp en gehakte noten.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 10-12 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 80  min

Worteltjes Taart
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 100 gr rozijnen
o 100 ml sinaasappelsap
o 250 gr winterpeen
o 350 gram zelfrijzend  bakmeel
o 1 tl bakpoeder
o 1 tl kaneel
o 1 tl koek kruiden
o ½ tl zout
o 350 gr basterd suiker
o 4 eieren
o 180 ml arachide olie
o 1 bolletje stemgember
o 100 gr walnoten

TTooppppiinngg:
o 250 gr mascarpone
o 125 gr crème fraîche
o 3 el suiker
o 50 ml koffie likeur

Wel de rozijnen in het sinaasappel-
sap en rasp de winterpeen grof. Roer
het zout, bakpoeder en de specerijen
door het zelfrijzend bakmeel.
Mix de suiker met de eieren tot het
een lichtgeel mengsel is. Dit duurt
minimaal 5 minuten.

Giet hierna rustig mixend de olie
erbij. Voeg beetje bij beetje het meel
toe. Wanneer het beslag gemengd is,
spatel dan voorzichtig de fijn gehakte
gember, grof gehakte walnoten, de

wortelrasp en de gewelde rozijnen
doorheen.

Vet een springvorm in (Ø26 cm) en
giet het mengsel erin. Bak in een
voorverwarmde oven op 150°C, circa
50-60 min. Laat de cake helemaal
afkoelen in de vorm.

Topping: mix de mascarpone, crème
fraîche, suiker en koffie likeur door
elkaar en strijk over de cake. Versier
eventueel met wat achtergehouden
wortelrasp en gehakte noten.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 10-12 personen Voorbereiding: 20  min Klaar in: 80  min

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 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

EERSEL - Het is jarenlang traditie geweest 
dat Het Kempisch Kamerkoor op Goede 
Vrijdag een uitvoering gaf van de Johan-
nes Passion van Johan Sebastian Bach. Na 
een gedwongen pauze van twee jaar wordt 
deze traditie dit jaar voortgezet.

Op Goede Vrijdag 15 april klinkt de schitte-
rende muziek van Bach weer als vanouds 
in de St.- Willibrorduskerk van Eersel. Zelfs 
deze dertiende uitvoering is geen herhaling 
van de voorgaande keren. Nieuwe inzichten 
uit de muziekliteratuur geven elke volgende 
uitvoering verdieping, verbreding en nieuwe 
accenten op bijzondere passages uit deze 
pure barokmuziek. Onder leiding van diri-
gent Cees Wouters wordt door koor, orkest 
en solisten gezocht naar de authentieke ba-
rokklank om de beleving zo dicht mogelijk bij 
de originele uitvoering te brengen. Bent u een 
liefhebber of komt u voor de eerste keer? Het 

is een must om deze uitvoering eens in uw 
leven gehoord te hebben. Pasen en passie 
horen bij elkaar.

Naast bekende solisten die eerder optraden, 
zoals evangelist Jan van Elsacker en Huub 
Claessens die de rol van Christus vertolkt, 
heeft het koor enkele jonge solisten aange-
trokken: Amy Schillings (sopraan), Pieter 
Nass (bas) en Rob Meijers (altus). Zoals in 
voorgaande jaren bespeelt Ralph Rousseau 
weer de viola da gamba. Het Kempisch 
Kamerkoor wordt begeleid door barokorkest 
La Sorpresa.

Datum en tijd: vrijdag 15 april om 20.15 uur.
Plaats: St.-Willibrorduskerk, Kerkstraat 31 
in Eersel. Kaarten zijn te bestellen via www.
kempischkamerkoor.nl of info @ passionele-
projecten.nl. Op 15 april zijn er ook kaarten te 
verkrijgen bij de ingang van de kerk.

Uitvoering van de Johannes Passion 
door Het Kempisch Kamerkoor

Foto door Carola van Dooren

BLADEL - Wist je dat we bij de bibliotheek 
in Bladel iedere derde woensdag van de 
maand een activiteit voor jonge kinderen 
organiseren? Iedere activiteit staat in het 
teken van een ander thema. Kom gezellig 
langs met je papa, mama, opa of oma!

Boekjes en Babbels is een gezellig uurtje in 
de bibliotheek voor (groot)ouders met jonge 
kinderen. We gaan voorlezen en samen boek-
jes bekijken. Voorlezen aan kinderen is be-
langrijk. Het prikkelt de fantasie, ontwikkelt 
het taalgevoel, vergroot de woordenschat en 
draagt bij aan hun interactieve vaardigheden. 
Maar bovenal is het heel leuk.

Woensdag 20 april zal in het teken staan 
van Spetterles! Jacqueline, zwemjuff rouw bij 

zwembad de Smagtenbocht in Bladel, komt 
een baby/peuterzwemles verzorgen bij bi-
bliotheek Bladel. Het wordt een interactieve 
ochtend.

De activiteit vindt plaats bij Bibliotheek Bla-
del op woensdag 20 april van 10.00 tot 11.00 
uur en is geschikt voor jonge kinderen. Via de 
agenda op de website kun je je aanmelden 
voor de activiteit. De toegang is gratis.

www.bibliotheekdekempen.nl

Boekjes en Babbels: Spetterles!
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Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

PAASLEKKERS
UIT BLADEL

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

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

* Raap en zoek eieren
* Bonbon paaseieren

* Luikse wafels

Sniederslaan 27 

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

ZATERDAG 16 APRIL 

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

VOGELBEURS
Locatie: De Smis, Smitseind 33a, Duizel.
Tijd: 09.30 uur. Entree: € 1,00. Beurs voor 
kopen en verkopen van vogels en vogelbeno-
digdheden. Meerdere handelaren aanwezig.

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.

VRIJDAG 22 APRIL 

MUZIKALE ONTMOETING TUSSEN 
JONG EN OUD
Door Fanfare Wilhelmina, Hoogeloon en Sint 
Willibrordus, Casteren. Locatie: D’n Anloôp, 
Maalderij 3, Hoogeloon. Tijd: 20.00 uur. Gra-
tis entree. Concertavond verzorgd door ge-
zamenlijk beginnersorkest, middenorkest en 
beide blaasorkesten.

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’.

WOENSDAG 4 MEI 

KINDERMIDDAG
‘DE TIJD ZAL HET LEREN’
Locatie: Kempenmuseum De Acht Zalighe-
den, Kapelweg 2, Eersel. Tijd: 13.30-16.30 uur.
Entree: € 3,00.  Leuke middag voor de jeugd 
t/m 12 jaar met een rondleiding. 
Kom ook gezellig knutselen en spelen!

DODENHERDENKING
Locatie: Valensplein, Hoogeloon. Hoogeloon 
herdenkt de slachtoff ers van oorlog en ver-
volging, met om 20.00 uur kranslegging.

ZONDAG 22 MEI 

KOFFERBAKVERKOOP BLADEL
Locatie: Leemskuilen 16a, Bladel. 
Tijd: 10.00-15.00 uur. Gratis entree. 
Info: koff erbak@gildestjoris.nl 

ZA. 28 T/M DI. 31 MEI

KERMIS LAGE MIERDE
Locatie: centrum Lage Mierde.

T/M ZONDAG 29 MEI 

TENTOONSTELLING
‘DE TIJD ZAL HET LEREN’
Locatie: Kempenmuseum De Acht Zalighe-
den, Kapelweg 2, Eersel. Tijd: openingstijden 
museum. Entree: t/m 12 jaar gratis, t/m 18 
jaar € 2,50 en volw. € 6,50. Deze expo geeft 
een doorkijk in de ontwikkeling van het ba-
sisonderwijs in de laatste 120 jaar.

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.

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 23 april

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

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

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00
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WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem  •  Tel. 0497-591766

Op Weg

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

Hoofdstraat 5a • Hoogeloon • Tel. 0497-684002 •  www.franksol.nl

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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ZONDAG 10 APRIL VLOOIENMARKT
Tennishal Eindhoven Noord, Vijfkamplaan, 
Eindhoven. 09.00-16.00 u. Info: 06-20299824
www.timmermansevenementen.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.

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

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.

hypotheekkiezen.nl

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.

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

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.

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

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.

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.

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).

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.

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

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.

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

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

Michelin Agilis Camper velgen + banden, voor 
Fiat Ducato, Citroën Jumper, Peugeot Boxer, 
215 70 15 109/107, 7 mm profiel. I.z.g.st. € 100,-. 
Tel. 013-5092579.

Dahlia knollen, rood en wit, € 2,50.
Tel. 06-46676693.

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.

Steigerklemmen, 8 stuks, € 5,00 per stuk.
Tel. 06-46676693.

Dompelpomp € 35,-. Vijverfilter € 35,-.
Tel. 0497-682048.

Puch Storm dames Transportfiets, zwart, 
voordrager met grote mand, terugtraprem, 
verlichting, 2 sleutels, DingDong bel. € 95,-. 
Tel. 06-11608256. 

Aangeboden: oppas/verzorging van uw poes 
en planten tijdens uw vakantie in Bladel, 
Hapert, Duizel en Eersel. Info: 06-41094867.

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

TE HUUR: Appartement in de Beukenhaeghe, 
Wilhelminalaan, Reusel. Voor meer info: 
vanroy28@hotmail.com of tel. 06-20029950. 

GEZOCHT: Hulp in de huishouding voor 2,5 uur 
per 2 weken in Bladel. Seniorenechtpaar, niet 
rokend, geen huisdieren. Graag alleen serieuze 
reacties. Tel. 06-83554664.

GEZOCHT: Tuinliefhebber die ons regelmatig 
helpt bij het onderhoud van onze sier-, moes- 
en fruittuin. Netersel, tel. 06-49866711.

VERLOREN: Trouwring met inscriptie. 
Tel. 06-54907375. 

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

VERLOREN: Diverse eurobiljetten van o.a. 
€ 20,-, € 50,-, € 100,- en 1x € 200,- in Hooge 
Mierde. Tel. 06-53508787.

VERLOREN: Zwarte dames fietshandschoen, 
merk BBB op vr. 18 maart, tussen Wintelre en 
Hoogeloon. Tel. 06-44534368.

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

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.

GRATIS AF TE HALEN: Roeimachine met 
vliegwiel van Flow Fitness. Het display dient 
nagekeken te worden. Verder in prima staat.
Tel. 06-54605600.

GRATIS AF TE HALEN: Partij zwerfkeien.
Tel. 0497-682048.

GRATIS AF TE HALEN: Yamaha DVD-S557 
speler, bijna niet gebruikt. Tel. 06-36147277. 

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

GEVRAAGD: Samsung telefoon, gratis, die nog 
werkt, waar je mee kunt appen en dergelijke.
Tel. 0497-592215 (na 17.00 uur).

GEVRAAGD: Visschepnetje om rotzooi uit de 
sloten te kunnen halen. Tel. 06-25130348.

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

DIVERSEN

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

Bezorgklacht?
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Petrusklepel
Er is iets nieuws opgekomen in de kerk: 24 
uur voor de Heer. Uit het buitenland is het 
overgewaaid naar Nederland. Het H. Sacra-
ment wordt dan uitgesteld ter aanbidding. In 
stilte bidden de gelovigen afwisselend, gedu-
rende 24 uur, om geestelijk herstel: persoon-
lijk en mondiaal. Het lijkt een beetje op het 
oude 40-urengebed dat vroeger vooraf ging 
aan carnaval. Paus Franciscus is een voor-
stander van ‘24 uur voor de Heer’. Het maakt 
de harten zachter. Het lijkt me voor onze pa-
rochie een te grote stap om er ineens mee te 
beginnen. De devotie voor de Eucharistie is 
nog niet groot genoeg. We kunnen wel iets 
kleiners proberen: 4 uur voor de Heer, na de 
Mis van Witte Donderdag. Dan herbeleven we 
de doodstrijd van Jezus in de Hof van Olijven 
(‘Ging het uw krachten te boven één uur met 
Mij te waken?’). Tot middernacht is de kerk in 
Bladel dan open voor aanbidding/bezinning. 
Jezus verdient dat. En het is goed voor onze 
ziel. Doet u een half uurtje mee?

Pastoor Schilder 

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 
                 Presentatie communicanten
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Goede Week
Maandag 11 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur  Bladel, Kerk 
- Overleden familie van Rooij, Antoon van 
  Rooij en Cato van Rooij-Antonise, 
  hun schoondochters Ria en Jeanne 
  en hun zonen Frans en Peter

Dinsdag 12 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 13 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Boeteviering
19.00 uur: Chrismamis Den Bosch, 
                 geen Aanbidding

Witte Donderdag
Donderdag 14 april
09.15 uur: Hoogeloon, Kerk, Boeteviering
19.00 uur: Bladel, Kerk (m.m.v. herenkoor)

Goede Vrijdag
Vrijdag 15 april
14.45 uur: Casteren, Kerk, Kruisweg
15.00 uur: Bladel, Kerk, Kruisweg
15.00 uur: Hapert, Kerk, Kruisweg
15.00 uur: Hoogeloon Kerk, Kruisweg 
                  (m.m.v. gemengd koor)
19.00 uur: Bladel, Kerk, Herdenken van het 
                  lijden en sterven van de Heer 
                  (m.m.v. Herenkoor)

Paaszaterdag
Zaterdag 16 april
21.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                  Paaswake (m.m.v. herenkoor)

Hoogfeest van Pasen
Zondag 17 april
09.30 uur: Casteren, Kerk (m.m.v. Klankbord)
09.30 uur: Hoogeloon, Kerk 
                   (m.m.v. gemengd koor)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Plena Laetitia)
11.00 uur: Hapert, Den Tref  
                 (m.m.v. gemengd koor)

Octaaf van Pasen
Maandag 18 april
09.30 uur: Netersel, Kerk, Eucharistieviering
11.00 uur: Bladel, Kerk 

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 16 en 17 april)
Bladel zaterdag:
- Lies Tenbult-Groenen
Bladel zondag:
- Sjo van Laarhoven-de Leest (verjaardag 
  vw. kind en (achter)kleinkinderen)
- Frans Klessens en Anna Klessens-Teurlings
- Erwin van Rooij en zijn moeder Louisa
- Servaas van der Heijden
- Overleden ouders Van Hoof-Smetsers

Casteren:
- Jadzia en Julian Jansen

Hapert:
- Henriette Menting 
  (nms. dames- en herenkoor)

Hoogeloon:
- Miet van der Aa en haar ouders 
  Van der Aa-van de Pas (f)
- Bert van de Vondevoort (f)
- Lies Kennis-Senders

Netersel:
-  Fons Couwenberg (nms. KBO Netersel) 

Overleden
Ria Buytels-Meulenbroeks, 77 jaar
Alda van de Put-Luyten, 93 jaar

Mededelingen:
-  Opgave voor de parochiereis naar Keulen 

kan gedaan worden via www.christoff elrei-
zen.nl 

-  Het is mogelijk om bij het kruis achterin de 
kerk van Bladel een intentie tot verzoening 
neer te leggen. Op Goede Vrijdag zal het 
kruis, met de intenties, op het kerkplein 
geplaatst worden.

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

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

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

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

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

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

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
14.30 uur: Passieconcert Reusels 
gemengd koor

Maandag 11 april  
Geen Eucharistieviering

Dinsdag 12 april
19.00 uur: Eucharistieviering
- Harrie van Gompel

Woensdag 13 april
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Witte Donderdag
Donderdag 14 april
19.00 uur: Eucharistieviering 
- Voor de zieken in onze parochie

Goede Vrijdag
Vrijdag 15 april
15.00 uur: Kruisweg
19.00 uur: Goede Vrijdagviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)

Paaszaterdag
Zaterdag 16 april
21.00 uur: Eucharistieviering 

(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Voor de zieken in onze parochie

Hoogfeest van Pasen, 1e Paasdag
Zondag 17 april
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Peer Kerkhofs en Dora Kerkhofs-
  van Gompel (nms. fam. Schorn, Duitsland)
- Jo Lavrijsen-van Dommelen
- Overleden familie Maas-Heesters
- Janus van Dongen en Annie van Dongen- 
  Korse (vw. huwelijksdag)
- Jan Jansen en Marie Jansen-Maas 
  en Janus Jansen
- Cato Bruininx-van Limpt
- Miet Lauwers
- Marie van Leeuwen-Vosters
- Sjaan Coolen-Bruurs
- Overleden ouders De Kroon 
  en dochter Stien
- Jan Sanders, Cor Wouters- Sanders, 
  Willem Wouters en familie
- Jules van Steenbergen, Marie van 
  Steenbergen-van Laarhoven en zus Liza
- Peer van den Borne en overleden familie 
  Jansen-van Limpt en overleden familie 
  Van den Borne-van Gisbergen
- Sjef Merckx en Riek Merckx-Maas

2e Paasdag
Maandag 18 april
09.30 uur: Eucharistieviering
- Joseph Cuijpers (vw. jaargetijde) 
  en Martien Maas

Mededelingen:
-  U kunt nog steeds uw gaven voor de Voed-

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

- Op woensdag is de mis voortaan om  
  09.00 uur.

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

NETERSEL - In gemeenschapshuis De Poel 
in Netersel worden regelmatig gebedsvie-
ringen gehouden.

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
- Goede Vrijdag 15 april om 15.00 uur: 
  Kruisweg
-  1e Paasdag zondag 17 april om 10.00 uur. 

Intentie voor deze viering: 1e jaargetijde Jan 
van Huijgevoort

-  Zondag 1 mei om 10.00 uur. Intentie voor 
deze viering: Thom van der Heijden en Ria 
van der Heijden-Lavrijsen

- Zondag 15 mei om 10.00 uur 

Na de viering is er gelegenheid om samen 
koff ie/thee te drinken. U bent van harte wel-
kom.

Gebedsvieringengroep Netersel

Gebedsvieringen in De Poel in Netersel
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Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

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

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

INFORMATIEF

Maandag: 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
   09.30 uur-11.00 uur: vergadering bestuur 
   13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Dinsdag:          07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
   09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
   13.30 uur-16.30 uur: 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
  10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit 
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
   19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaart, biljarten

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  09.30 uur-10.30 uur: cursus Klik en Tik door bibliotheek
  09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest 
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
   13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging de Kloosters
   13.30 uur-16.30 uur: bridgen 
   13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken  
  
Goede Vrijdag: Gesloten

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
11 APRIL

T/M
VRIJDAG 
15 APRIL

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
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 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

- Alle diensten te beluisteren via Radio Kempen FM (FM 97.2 MHz, ook digitaal)

DANKBETUIGING

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

mijn man, onze vader en opa

Frans Lamers 
✩ 28 november 1945              ✝  24 maart 2022

Speciale dank aan huisartsenpraktijk Willem van Oranje en Zuidzorg. 

Sjaan Lamers-Rens
Kinderen en kleinkinderen

Chauff eurs gevraagd
REGIO - Elke dag rijdt de bus van Casters Vervoer negen ritten door de kernen van 
Casteren, Hoogeloon, Hapert en Bladel. Veel passagiers maken dankbaar gebruik 
van dit openbaar vervoer om te winkelen, iemand te bezoeken op de Floriaan of ge-
woon om even van huis te zijn.

Een grote groep vrijwilligers neemt de dagelijkse ritten voor hun rekening. Sommigen rij-
den elke week, sommigen om de veertien dagen. Bij Casters Vervoer 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 06-12486401 of via castersvervoer@casteren.net. Alleen door het vrijwilligersbestand 
groot te houden, kan de service van de dagelijkse ritten gewaarborgd blijven.

Tuinieren gaat over plezier ervaren en ge-
nieten van wat groeit en bloeit. De natuur 
is de apotheek, de plant het recept. Kom 
het proeven! Op 2e Paasdag 18 april, van 
09.00 tot 12.00 uur, wisselen planten van 
eigenaar in zaal Ontmoeting (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, 
groentenplanten, 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 schaf-
fen.

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

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

2e Paasdag Plantenruil 
in Arendonk
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www.gooskens.nl

AFGEZAAGDE ADVERTENTIE
voor mensen met hart voor hout

we ZOeKeN ZAGeRS, SCHAVeRS, 
ORDeRPIKKeRS eN AANPAKKeRS met HARt VOOR HOut 

CHeCK De VACAtuReS!

OOK NA De OPeN BeDRIJVeN DAG 9 APRIl
 BeN Je welKOm

Fdj

Win een
I-phoNE!
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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

Overkappingen 

Snoeikalender

BEWAARNUMMER
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Zin in een nieuw begin
Het voorjaar is dé tijd voor nieuwe plannen; lokale ondernemers helpen je graag

Bloed begint te stromen
Niet zeggen dat we een strenge winter 
hebben gehad, want dat is niet zo. En toch 
wordt iedereen blij van het eerste voorjaars-
zonnetje. Die eerste voorzichtige stralen 
waardoor je de warmte op je huid voelt en je 
bloed een beetje sneller begint te stromen. 
Zin in de lente! De tuin in, lekker de blaadjes 
opruimen die je in het najaar had laten lig-
gen voor de beestjes, de stoep schrobben, 
het gras voor het eerst maaien en die heer-
lijke geur opsnuiven. Recepten zoeken voor 
nieuwe barbecue-gerechten en vrienden 
uitnodigen voor een gezellige avond. 

Oei, ik snoei
Weet je eigenlijk wanneer je de planten in 
de tuin moet snoeien? Mág je ze allemaal 
snoeien of moet je soms de natuur haar 

gang laten gaan? Zet je wel eens een stoel 
voor je border, gewoon om eens intens en in 
alle rust te kunnen genieten van de plantjes, 
de bijtjes, de wind en het zonnetje? Is echt 
een aanrader. 

Slingers ophangen
Ook in huis is het tijd voor een frisse wind; 
de ramen open, de gordijnen in de was of 
naar de stomerij, nieuwe accessoires in huis 
en misschien een nieuw kleurtje op de muur. 
Elk jaar een nieuwe trend dus, hup die verf-
kwasten erbij en schilderen maar. Of behan-
gen, wat je wilt. Is je set tuinmeubels nog 
goed of ben je toe aan iets nieuws? Hout, 
metaal, kunststof: je kiest wat bij je past; 
parasolletje erbij, misschien toch dit jaar 
die overkapping bestellen en genieten. Het 
leven is een feestje maar... Precies, die slin-
gers vind je bij de lokale ondernemers die 

De lente is de tijd voor een nieuw begin. De donkere dagen zijn 
voorbij; het is langer licht en dat doet iets met een mens. Je 
voelt je lichter, maakt meer plannen, ademt meer frisse lucht in 
en hebt er weer zin in. Wat je allemaal kunt doen in het voorjaar, 
als het buitenleven weer begint, lees je in deze special. Bewaar 
‘m maar, die komt vast nog een keer van pas.

je graag van dienst zijn met advies, hulp en 
ondersteuning.

Erop uit!
Heb je al vakantieplannen gemaakt? We 
mogen er weer op uit. Wat ga je doen? Ne-
derland verder ontdekken met de caravan 

of tent of toch liever naar de 
zon in een ver land. Je 

droomt nu vast weg 
over tropische be-

stemmingen, de 
eindeloze rust en 
een paar weken 
van absoluut 
niets móeten. 
Dát doet het 
voorjaar met je, 
je dromen her-

leven, je plannen 
kennen geen gren-

zen; je hebt zin in een 
nieuw begin.

Terrasje pikken?
Op de fiets mis je niets, is een gezegde 
waarvan steeds meer mensen de waarde 
inzien. Lekker peddelen tussen de velden, 
in de bossen en over de heide. Terrassen in 
overvloed in de regio waar je heerlijk even 
kunt genieten van een koude pint, een war-
me koff ie of een lekkere lunch of diner. Met 
een Snoeperke stil je de kleine trek en het 
nodigt je uit om meer terrassen op één dag 
te ontdekken. Jij bent de baas want de dag 
is van jou.

Geniet
Wat ook je plannen zijn voor dit voorjaar: 
maak er wat van en geniet ervan! Pak deze 
special erbij en zie wat de lokale onderne-
mers voor je kunnen betekenen. Van één 
ding ben je dan in ieder geval verzekerd: 
service.

Snel leverbaar
Ook online!

Gratis thuisbezorgd
achter de eerste deur.

Zelf monteren.
Meer info in de winkel.

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

Shop
online
Ook op 
afspraak!

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

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

Geldig
t/m

31 mei  
2022
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Oude Provincialeweg 33,  5527 BM Hapert  0497 - 38 13 48  www.lemmenshapert.nl

Het wordt weer heerlijk schilderweer!
Nu 20% korting op onze buitenlakken
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Zo vertelt Monique: “Terugkijkend op het 
afgelopen jaar heb ik veel geleerd en m’n 
plan hier en daar aangepast naar de wen-
sen van de klant. Hapert mist een slager, 
vandaar nu ook de stap om barbecuevlees 
te gaan verkopen en een saladebar aan te 
bieden waar je je eigen salade kan samen-
stellen. Daarnaast blijf ik een ruim assor-
timent huisgemaakte kant & klaar maal-
tijden aanbieden, die steeds wisselen per 
seizoen, en binnen- en buitenlandse tapas 
om een lekkere plank te kunnen samen-
stellen.

Ook is het online bestellen een stuk mak-
kelijker gemaakt. Zo kun je nu eenvoudig 
via de site kempengenot.nl buffetten, 
tapas, barbeque, broodjes en maal-
tijden bestellen naar wens en hoef je 
deze alleen nog maar af te halen.

Wil je je bestelling laten bezorgen, dan 
is het handiger om even te bellen, zodat 
we in overleg tegemoet kunnen komen 
naar uw wensen en onze mogelijkheden.
Daarnaast vind ik het fantastisch dat alle 
ondernemers zo nauw met elkaar samen-
werken om van hartje Hapert weer een 
bloeiend centrum te maken. Zo kunt u op 
het terras van Café de Gaopert een drank-
je nuttigen en een hapje eten van Kempen- 

GENOT. Of wilt u een orgineel cadeau ge-
ven, dan kunt u een tapasplankje van de 
Hofdames laten opmaken door ons. Zo zijn 
er nog veel meer samenwerkingen mid-
dels het MKB Hapert, zodat de kern van 
Hapert weer een bruisend centrum wordt.”

KempenGENOT
Markt 5
Tel. 0497-745556
www.kempengenot.nl

KempenGENOT proeft de samenwerking!
Al weer bijna een jaar geleden, 12 mei 2021, is Monique Meulen-
broeks de uitdaging aangegaan: een traiteur- & delicatessen-
winkel in hartje Hapert. Een lang gekoesterde droom, waarvan 
het tijd werd om uit te laten komen. En niet zonder succes!

Markt 5 • Hapert • 0497-745556 • www.kempengenot.nl

BESTELLEN:
vraag naar de mogelijkheden

0497-745556

Hollandse keuken € 1,70 per 100 gram
Spitskool met aardappels in de schil
Gehaktbal of beenham
Andijviestamp
Gehaktbal of vispotje
Rode kool met puree
Varkenslapjes in jus of stoofvlees
Sperzieboontjes met krieltjes 
Varkenshaas roomsaus of vispotje
Bloemkool met krieltjes 
Kip champignon of varkenslapje in jus
Witlof met aardappels in de schil 
Beenham of kip champignon

Aspergemenu (seizoen) € 2,25 per 100 gram
Asperges met krieltjes en ei
Been ham of vispotje (Hollandaisesaus)
Ovenschotel met asperge
Beenham en puree 
Pasta met asperge en zalm

Ovenschotels € 1,80 per 100 gram
Prei-room met aardappelgratin
Kip of vega
Witlof met aardappelgratin
Beenham of vega
Lasagne
Gehakt of vega

Mediterrane keuken € 1,60 per 100 gram
Pasta spinazie-knoflook
Pasta Carbonara
Pasta Bolognese

Aziatische keuken € 1,65 per 100 gram
Ajam ketjap
nasi/bami/witte rijst
Kipsaté
nasi/bami/witte rijst
Babi pangang
nasi/bami/witte rijst

• Warm afhalen € 0,50 meerprijs per gerecht

MAALTIJDEN: BUFFETTEN:

BBQ-PAKKETTEN:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

U krijgt de buffetten gepresenteerd in chafing dishes en schalen, deze zijn 
in bruikleen. U kunt ook voor een minder aantal personen bestellen, dan 
krijgt u alles in handige verpakking mee om zelf thuis op te warmen en in 
schalen te serveren.

Populair pakket
vanaf 4 pers.  € 14,95 (350 gram) p.p.
• Speklapje • Hamburger
• Kipsaté • BBQ-worst
• Gemarineerd varkenslapje

Fijnproevers pakket
vanaf 10 pers.  € 22,50 (500 gram) p.p.
Alle vlees-/visgerechten zijn aan het stuk
• Zalmzijde • Bavette
• Spareribs • Procureur

Tapas pakket
vanaf 4 pers.  € 19,95 (350 gram) p.p.
• Sparerib • Gamba
• Kip pincho • Moinkballs
• Sticky pork belly • Gemar. champignons
• Gemar. Halloumi kaas

Alles wordt verzorgd inclusief:
- 2 rauwkostsalades - huzarensalade
- pastasalade - 3 BBQ-sauzen
- stokbrood - kruidenboter

Minimaal 2 dagen vooraf bestellen
Gratis bezorging op afspraak
Prijzen onder voorbehoud
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Het pure buitenleven ervaar je op  
Landgoed Wellenseind

Wellenseind werd begin vorige eeuw aan-
gelegd op de uitgestrekte heide ten noor-
den van Lage Mierde. Alles was daarbij 
gericht op de jacht, het kweken van loop-
eenden en vis en bosbouw. Dat is onder-
tussen volledig anders. Er wordt niet meer 
gejaagd en het grootste deel kent de hoge 
Natura 2000-status. De historische scha-
kering van beekbossen (De Reusel en de 
Raamloop vloeien er samen), hooilandjes 
en heide levert een prachtig, afwisselend 
landschap op, met een rijke flora en fauna. 
Door op het landgoed alleen wandelaars 
toe te laten blijft de rust gewaarborgd. Elk 
jaargetijde biedt weer een totaal nieuwe na-
tuurbeleving.

Erf
Bezoekerscentrum Voor Anker is omringd 
door 7500 hectare aaneengesloten, grens-
overschrijdende natuur. Zowel wandelaars, 
fietsers als ruiters hebben er een grote keu-
ze uit korte en lange routes door de omge-
ving. E-bikes kunnen er gratis worden opge-
laden en voor het veilig stallen van paarden 
is onlangs een paddock geopend.

Het erf rond Voor Anker bestaat uit boom-
gaarden, kruiden-, bessen- en groente-

tuinen, kleurrijke bloemenweides en een 
parkje met boerderijdieren. Het sfeervolle 
terras biedt goed zicht op het speeltuintje 
met jeu-de-boulesbaan, waardoor het hier 
voor iedereen ontspannen toeven is. Na een 
wandeling veel dorst? Probeer hier eens 
ons eigen landgoedbier Fallop, met Dui-
zendknoop.

Genieten
Ook binnen in Voor Anker staat genieten 
centraal. Het pand kent een moderne archi-
tectuur, maar met de rustieke allure van een 
statige hoeve. In de ambachtelijke keuken 
worden producten van het landgoed zelf en 
lokale partners verwerkt. Zo zijn de vleesge-
rechten afkomstig van de eigen brandrode 
runderen en het Krull varken en betrekken 
we zoveel mogelijk kruiden, fruit en groen-
ten uit de eigen tuinen. Het resultaat is een 
ruime kaart die voor elk wat wils biedt. Of 
het nu een rijk gevulde plank bij een streek-
biertje, een uitgebreide lunch of een com-
pleet diner is, alles wordt even smaakvol en 
vers geserveerd.

Het culinaire avontuur houdt niet op in het 
restaurant. In de koelvitrines van onze streek-
winkel worden dagelijks nieuwe verse ge-

rechten en producten gepresenteerd, zodat 
er thuis nog lekker kan worden nagenoten.

Openingstijden
Normaal:
Maandag t/m donderdag: 09.30 – 18.00 uur
Vrijdag t/m zondag: 09.30 – circa 20.30 uur 
(keuken sluit om 19.30 uur)

Eerste en Tweede Paasdag (i.v.m. brunch): 
15.00 – circa 20.30 uur (keuken sluit om 
19.30 uur)

Voor reserveringen en meer info:

Tel. 013-7635302
info@vooranker.nl

- Riool ontstopping
- Camera inspectie
- Aanleg-/ vernieuwen riolering

- Rioollucht detectie
- Loodgieterswerkzaamheden
- 24/7 service

www.verdonschot-riooltechniek.nl
Tel: 06-30 46 58 98

Het pure buitenleven proeven, beleven en ontdekken, daar 
draait het bij Wellenseind in Lage Mierde om. Een wandeling 
over het landgoed voert je terug in de tijd, door de Kempische 
landschappen van vroeg vorige eeuw. In bezoekerscentrum 
Voor Anker geniet je van (h)eerlijke gerechten, die bereid zijn 
met producten uit de directe omgeving. Op het erf maak je ken-
nis met uiteenlopende boerderijdieren en kunnen kinderen zich 
vermaken in het speeltuintje.
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ONTDEK, GENIET & PROEF
HET PURE BUITENLEVEN

Voor Anker

Dunsedijk 3a Lage Mierde

Email: info@vooranker.nl

Tel. 013-7635302
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Samengesteld door cultuurtechnisch ontwerper Ad Wouters
Tip: knip uit en bewaar!          

Maart  
(de lente)

❀ Snoei de zomerbloeiende 
Clematis tot boven twee paar 
knoppen van onderaf rigoureus 
terug, maar knip juni-bloeiers 
slechts terug tot op enkele knop-
pen vanaf de zgn. gesteltakken 
(gesteltakken zijn de doorgaande 
takken).

❀ Snoei vlinderstruik (Buddleja 
davidii) en Caryopteris terug tot 
op een gestel van 20 cm. Verjong 
hortensia en boerenjasmijn: knip 
enkele oude takken laag bij de 
grond af. 

❀ Snoei pluimhortensia’s terug 
tot op 10 cm. Hydrangea arbores-
cens ‘Annabelle’ tot op 30 cm.

❀ Snoei perkrozen en rozen op 
stam tot op 3 à 5 ogen.

❀ Snoei bij de klimrozen de 
zijtakjes op de gesteltakken kort 
terug.

April /Mei
❀ Knip bij Forsythia na de bloei 
oudere takken terug tot op een la-
gere scheut, en dun het hart wat 
uit.

❀ Knot stamboompjes van Ca-
talpa, Robinia, Hibiscus en Vibur-
num tinus om de paar jaar terug.

❀ Snoei bij rozemarijn na de 
bloei te lange takken met de helft 
terug.

❀ Snoei lavendel een eindje 
terug, maar knip niet tot in het 
kale hout!

❀ Knip bij boerenhortensia’s 
oude bloeiwijzen pas laat af, ze 
beschermen de knoppen tegen 
nachtvorst.

❀ Knip bij Clematis montana na 
de bloei enkele stengels terug tot 
op een lagere scheut.

❀ Knot na de bloei Prunus tri-
loba (amandelboompje) op stam.

Mei /Juni
✿ Breng Deutzia, Weigela en 
Kolkwitzia na de bloei in model: 
snoei oude of te lange takken 
terug tot op een lagere scheut.

✿ Knip buxushaagjes, bollen en 
andere figuren in model.

✿ Knip hagen van liguster, 
Lonicera nitida, beuk, haagbeuk 
en coniferen.

✿ Knip zomerbloeiende vaste 
planten als Phlox en Campanula 
lactiflora begin juni wat terug, 
zodat ze zich vertakken en rijker 
bloeien.

✿ Snoei hagen altijd voor de 
langste dag!

Juni
(de zomer)

✿ Heesters die in de voorzomer 
bloeien, zoals Viburnum plicatum, 
snoeit u na de bloei in model.

✿ Snoei bij klimhortensia na 
de bloei de bloeitakken terug als 
ze te ver naar voren komen. Knip 
bij doorbloeiende rozen de uitge-
bloeide bloemen uit.

✿ Snoei eenmalig bloeiende 
oude rozen na de bloei sterk 
terug.

✿ Snoei bij ramblerrozen een 
paar oude uitgebloeide takken 
terug tot op een lagere jonge 
uitloper.

Juli
✿ Knip lavendel na de bloei een 
eindje terug.

✿ Snoei hagen van buxus, 
liguster en leylandii-coniferen 
voor de tweede keer.

✿ Knip uitgebloeide bloemen 
uit bij éénjarigen, borderplanten 
en kuipplanten voor een langere 
bloei.

✿ Snoei steenvruchten, zoals 
pruim en (sier)kers in de zomer, 
als ze in blad staan, voor minder 
kans op loodglans.

Augustus /
September 

(de herfst)
✾ Snoei hagen van liguster, 
beuk, haagbeuk (Carpinus), 
coniferen en Taxus in model.

✾ Kort bij lei- en dakplata-
nen de jonge scheuten in tot op 
enkele bladeren.

✾ Knip bij rozen de uitgebloeide 
bloemen uit (tenzij ze bottels ma-
ken). Bij zacht weer krijgt u soms 
in november nog nabloei.

✾ Snoei notenbomen in de na-
zomer terwijl ze in blad staan; de 
snoeiwonden helen sneller en het 
voorkomt bloeden aanzienlijk!

Oktober /
November

✾ Knip in elkaar gezakte 
borderplanten af, maar laat 
soorten met een mooi winter-
silhouet staan.

✾ Kort bij stamrozen met een 
zware kroon de takken met de 
helft in, om breken tijdens een 
storm te voorkomen.

✾ Na de bladval kunt u begin-
nen met het in model snoeien of 
terugnemen van bladverliezende 
heesters en bomen.

November /
December 

(de winter)
❆ Snoei soorten waarbij de 
sapstroom vroeg op gang komt 
vóór de Kerst, om bloeden 
zoveel mogelijk te voorkomen. Dit 
zijn o.a. esdoorn (Acer), berk, kas-
tanje, notenboom, kiwi, Actinidia 
kolomikta, druif en sierdruif.

❆ Snoei bij klimrozen enkele 
oudere takken terug tot op een 
krachtige lagere onvertakte 
scheut of knip een oude tak laag 
weg, voor nieuwe groei vanuit de 
basis.

December /
Januari

❆ Bij niet-vriezend weer kunt u 
bladverliezende bomen en hees-
ters nog steeds snoeien.

❆ Snoei appel- en perenbo-
men zo, dat het hart van de kroon 
voldoende licht krijgt.

❆ Halveer bij leiappel en 
-peer de verlengde groei van de 
gesteltakken, om het uitlopen 
van alle zij-ogen te stimuleren.                                                                                                                               
Kort bij een Spalier ook de hoofd-
tak in, als u zijscheuten wilt voor 
een nieuwe etage.

❆ Snoei of knot leilinden terug 
tot op de gesteltakken.

❆ Knip oud blad van Helleborus 
orientalis-cultivars af, zodat u de 
bloemen goed ziet.

Februari /
Maart

❀ Snoei de kornoelje met 
bonte takken laag terug.

❀ Snoei bij blauwe regen de 
éénjarigen twijgen van de gestel-
takken met een derde in; snoei de 
korte zijtakken op de gesteltak-
ken terug tot 2 à 3 ogen.

❀ Snoei bij trompetbloem 
(Campsis) de zijtakken terug tot 
een paar knoppen van de gestel-
takken.

❀ Kort de klimop die te groot 
wordt in; tegen draadschermen of 
als bodembedekker knipt u hem 
vlak.

❀ Knot bonte Salix (wilg) op 
stam.

❀ Snoei Viburnum x bodnan-
tense na de bloei in vorm.

❀ Knip winterjasmijn (Jasmi-
num nudiflorum) na de bloei weer 
in vorm.

❀ Knip winterbloeiende heide 
na de bloei een eindje terug.

❀ Knip oud blad van Epimedi-
um af vóór de bloei.

❀ Knip bij siergrassen de oude 
halmen af als de plant uitloopt.

❀ Ruim oude stengels op van 
de vaste borderplanten.

Augustus
✿ Kort bij blauwe regen de 
nieuwe zijscheuten in tot op on-
geveer zes bladeren, om de bloei 
van volgend jaar te bevorderen.

✿ Kort bij leiappel en –peer 
de jonge scheuten op de gestel-
takken in tot op enkele bladeren; 
dit bevordert het ontstaan van 
spoortjes met bloemknoppen.

November /
en kuipplanten voor een langere 

Knip lavendel na de bloei een 

helft in, om breken tijdens een 
storm te voorkomen.

✾ Na de bladval kunt u begin-
nen met het in model snoeien of 
terugnemen van bladverliezende 
heesters en bomen.

Snoei hagen van buxus, 
liguster en leylandii-coniferen 

Knip uitgebloeide bloemen 
uit bij éénjarigen, borderplanten 
en kuipplanten voor een langere 

November /
December 

Snoei hagen van buxus, 
liguster en leylandii-coniferen 

Knip uitgebloeide bloemen 
uit bij éénjarigen, borderplanten 
en kuipplanten voor een langere 

November /
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EEN FRISSE NEUS, KOFFIE, VOGELS, DAUW, DAT IS
WAKKER WORDEN OP DE CAMPING!

 

Nog altijd maakt het buiten leven ons gelukkig. Beeld jezelf dit eens even in.
Je hoort het geritsel van de struiken, de vogeltjes die fluiten, een dikke druppel regen valt op het strak gespannen
tentdoek. Als je uit de caravan stapt komt de geur van dennenappels je tegemoet. Een nieuwe dag op de camping is
als geen ander, zeker met het voorjaar voor de deur!

Zoals bij velen wellicht bekend is, staat kamperen steeds vaker bovenaan het lijstje als het gaat om vakantie vieren.
Uit onderzoek is gebleken dat heel veel Nederlanders de afgelopen periode hebben gezocht naar vakanties. De
analyse van miljoenen views en het zoekgedrag levert een beeld van onze plannen op dit jaar: ‘’ Het is kamperen,
kamperen, kamperen.’’ 
Hebben jullie ook weer zin om eindelijk op vakantie te gaan?
Wij als ‘van Eijk Caravans’ kunnen u op de juiste manier op weg helpen om ook te kunnen genieten van dit
kampeergevoel. Hiervoor bent u bij ons op het juiste adres.
 Uw leverancier van vakantieplezier en kampeermiddelen: dat willen wij worden, zijn en blijven.

 Wij wensen u alvast heel veel kampeerplezier!

 

Het bouwen van een 
zwembad in de tuin

Het lijkt iets voor vooral de rijke mensen, een 
eigen zwembad in de tuin. Maar het beeld is 
aan het schuiven en een eigen zwembad is 
niet alleen iets meer voor meest welvarende 
mensen in de maatschappij. Het wordt voor 
steeds meer mensen betaalbaar. Dit komt 
doordat de gemiddelde koopkracht per Ne-
derlander is toegenomen, maar ook omdat 
het goedkoper is dan vroeger om een eigen 
zwembad aan te leggen.

Eigen zwembad
Eén van de eerste dingen die u moet doen 
wanneer u een eigen zwembad wilt is om te 
onderzoeken of de grond in uw eigen tuin 
geschikt is voor een zwembad. Ten eerste 
moet u kijken of er genoeg plaats is voor een 
zwembad. Ten tweede moet er uitgezocht 
worden of het mogelijk is om het zwembad 
in de grond te graven. Hiervoor is een bo-
demonderzoek mogelijk. Als dit niet kan, 
dan kunt u altijd nog de beslissing nemen 
om het zwembad boven de grond te 
plaatsen.

Vorm van het zwembad
Ook moet er gekeken wor-
den naar de vorm van het 
zwembad. Dit is ook weer af-
hankelijk van de grote en de 
vorm van de tuin. De mees-
te ingegraven zwembaden 
zijn rechthoekig van vorm. De 
zwembaden die boven de grond 

staan zijn vaak rond van vorm. Er zijn hierin 
echter heel veel varianten in mogelijk. Ook 
is het belangrijk om te kijken naar een goe-
de afdekking voor het zwembad. U wilt niet 
te veel werk besteden aan het verwijderen 
van bladeren uit het zwembad. Of bijvoor-
beeld aan het verwijderen van eenden uit 
uw zwembad.

Verlichting, verwarming en veiligheid
Een paar andere factoren waar rekening 
mee moet worden gehouden is de verlich-
ting voor het zwembad, de veiligheid en de 
verwarming. In de zomer zal het water snel 
genoeg opgewarmd worden, maar zeker in 
het voor- en najaar kan het fijn zijn om een 
verwarmd zwembad te hebben. 

Ook kan het hebben van verlichting handig 
zijn. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan 
onderwaterverlichting. En ook veiligheid is 
belangrijk. Zeker voor jonge kinderen, die 

per ongeluk in het zwembad kunnen 
belanden. U zou er over kunnen 

denken om een hek rond het 
zwemterrein te zetten.

Als u het hele jaar door ge-
bruik wenst te maken van 
uw zwembad, kunt u over-
wegen om verwarming in 

uw zwembad te nemen. Zo 
blijft de watertemperatuur het 

hele jaar ideaal!

Steeds meer mensen bouwen hun eigen zwembad in de tuin. Dit kan 
omdat het voor steeds meer Nederlanders betaalbaar wordt. Dit arti-
kel geeft informatie en tips over wat u moet weten bij het bouwen van 
uw eigen zwembad.

In de winter wordt voedsel voor vogels 
schaars. Besdragende heesters zijn dan 
een welkome aanvulling van het menu 
van de vogels in de tuin. Behalve voor 
de vogels zijn ook voor ons mensen bes- 
dragende heesters leuk, omdat ze kleur 
geven aan de tuin in een tijd waarin de 
meeste tuinen nogal kaal zijn. Aan de tijd 
van de bessen gaat ook nog een periode 
van bloei vooraf, wat natuurlijk ook nog 
erg leuk is in de tuin. Er zijn heesters met 
zwarte, oranje of rode bessen te vinden, 
dus voor iedereen is er wel een favoriet te 
vinden. Maar bessen zitten niet alleen in 
de winter aan de heesters, zoals hieron-
der te lezen is.

Leycesteria
Deze vaste plant is niet wintergroen. In het 
najaar sterft het blad af. In het voorjaar kun-
nen de kale takken worden teruggesnoeid 
tot vlak boven de grond. In het voorjaar 
komt er lichtgroen blad aan de heester, ge-
volgd door rood/paars gekleurde bloemen, 
die van juli t/m september bloeien. Na deze 
bloei verschijnen er rode bessen, die zwart 
worden en een traktatie zijn voor vogels. De 
heester is winterhard, maar kan in strenge 
winters wel wat bescherming gebruiken.

Cotoneaster sternianus
In zachte winters is deze heester 
wintergroen. In strengere win-
ters zal hij half wintergroen 
zijn. De kleine blaadjes zijn 
grijsgroen van kleur. In mei 
en juni bloeit deze heester 
met witte bloemen, in de 
herfst komen er oranje bes-
sen aan de heester, waar vo-
gels gek op zijn. Deze heester 
kan het best op een beschutte 

plek staan en kan in de winter wel wat be-
scherming gebruiken.

Hedera helix arborescens
Dit is een erg leuke heester voor de tuin, 
omdat het blad in de winter groen blijft. 
De heester bloeit met trossen geel/groe-
ne bloemen in september en oktober, en 
er daarna ook nog zwarte bessen worden 
gevormd waar vogels dol op zijn. De bes-
sen zijn vooral aantrekkelijk voor duiven en 
merels. Deze heester is goed geschikt als 
laagblijvende haag in de tuin, maar kan ook 
solitair in de tuin geplaatst worden. Behal-
ve vogels zijn ook bijen erg blij met de late 
bloei van deze heester. Hedera is goed win-
terhard.

Crataegus schraderiana
Deze heester wordt ongeveer 5 meter hoog 
en heeft zilverkleurig behaard blad. In de 
lente en aan het begin van de zomer is de 
heester bedekt met zeer veel witte bloe-
men, gevolgd door paarsrode bessen. De 
heester is goed winterhard.

Sambucus nigra
Deze Wilde Vlier krijgt vroeg in de zomer 
witte bloemen in schermen, gevolgd door 
zwarte bessen en zijn dan aantrekkelijk 
voor vogels.

Viburnum Tinus
Deze groenblijvende heester 

bloeit van januari t/m mei met 
witte bloemen in schermen. 
Na de bloei komen er zwart/
blauwe bessen aan de hees-
ter, waar vogels dol op zijn. Let 

op: deze heester is matig win-
terhard en kan wel wat winter-

bescherming gebruiken.

Vogels lokken met  
besdragende heesters
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inShowroom & bezoekadres:    Raambrug 36    |     5531 AG Bladel
Contactgegevens:     info@aircondit ioningdekempen.nl     |     +31(0)6-58989459   
     www.aircondit ioningdekempen.nl

Betrouwbare
kli-maten!

  Scan en check 
onze website!

Bij Airconditioning De Kempen vinden we onze specialisatie 
in duurzaamheid en energie besparing heel belangrijk. En 
wat duurzaam is, verschilt per woning. Daarom adviseren 
we jou vrijblijvend over de opties voor jouw woning. Na 
een bezoek op ons bezoekadres of een gesprek bij jou thuis 
ontvang je een op maat gemaakte offerte. Wij weten wat 
er echt nodig is om het ideale leefklimaat te creëren. Om 
je te kunnen voorzien van de juiste kwaliteit, werken wij 
uitsluitend met gevestigde merken waarin wij vertrouwen 
hebben. Ons doel is dan ook om er voor te zorgen dat je de 
beste oplossing kiest die bij je woning en bij je wensen past. 
Onze korte lijntjes en snelle reactietijd zorgt ervoor dat je 
kunt rekenen op snelle service.

Zien we je binnenkort in onze showroom?

Onderhoud

     Airconditioning

    Warmtepompen

Keuze uit ruim 150 tuinsets in één 
showroom
Wanneer je op zoek bent naar een nieuwe 
tuinset mag een bezoek aan de showroom 
van Bax niet ontbreken. Onze tuinmeubel 
afdeling bestaat uit een groot assortiment 
van merken als 4Seasons, Suns, Hartman, 
Kettler, Solpuri en Taste. Traditionele sets 
met 4 verstelbare stoelen en een tafel, 
maar ook een groot aanbod loungesets, 
dining sets en natuurlijks parasols om het 
geheel compleet te maken.

Heerlijk genieten in de schaduw
Vrijhangend en zwevend, dat zijn de 
trends op het gebied van zonwering. Vroe-
ger kantelde een parasol enkel zijwaarts 
en was je gebonden aan de stok in het 
midden. Tegenwoordig zijn parasols 360 
graden draai- én kantelbaar en zweven ze 
boven je tuintafel of loungeset. Uiteraard 
is de moderne parasol zonder veel inspan-
ning te verstellen. 

Vind je een parasol maar niets, dan kun 
je bij Bax ook terecht voor luxe terras-
overkappingen en schaduwdoeken.

Bereid ook buiten de heerlijkste gerechten
Eén van de allerfijnste momenten van de 
zomerse maanden is het buiten tafelen. En 
nóg fijner: dit eten ook buiten bereiden! 
Dit kan met een barbecue of een complete 
buitenkeuken. Bij Bax heb je een uitgebrei-
de keuze uit gas-, houtskool- en kamado 
barbecues. Zo vind je bijvoorbeeld bar-
becues van de merken Big Green Egg en 
The Bastard, de bekende Skottelbraai van 
Cadac en mooie buitenkeukens van We-
ber. Naast de grote barbecues vind je ook 
compacte modellen, zodat je zelfs met een 
balkon kunt genieten van heerlijke barbe-
cuegerechten! 

Liever op pad met de tent?
Wil jij juist zo min mogelijk thuis zijn deze 
zomer en trek je er liever op uit met een 
kampeertent of caravan? Ook dan kun je je 
hart ophalen in de showroom van Bax. We 
hebben ca. 60 voortenten en luifels opge-
steld staan en daarnaast heb je keuze uit 
meer dan 150 kampeertenten! Kom langs 
en maak je kampeeruitrusting compleet, 
zodat jij dit jaar heerlijk kunt genieten op je 
favoriete camping. 

Je vindt Bax Totaalrecreatie op Loo 22 in 
Bergeijk. Benieuwd naar ons assortiment? 

Neem dan alvast een kijkje op 
www.baxrecreatieshop.nl 

In de showroom in Bergeijk vind je alles om heerlijk in de tuin te 
vertoeven. Zo heb je keuze uit meer dan 150 tuinsets, een groot 
assortiment (vrijhangende) parasols en terrasoverkappingen 
en zijn we premium dealer van onder andere Big Green Egg en 
The Bastard. Maar ook kampeerders die er juist op uit willen 
zijn bij Bax Totaalrecreatie aan het juiste adres. Kom langs en 
laat je inspireren! 

Maak je tuin klaar voor de zomer met
Bax Totaalrecreatie
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DEELNEMERS SNOEPERKESTOCHT DE KEMPEN

Turnhoutseweg 46
5541 NZ, Reusel | 0497-644050 

Gehele jaar geopend
Vanaf 10.00, keuken van 11.00 tot 20.00

Markt 50 
5541 EA Reusel
Tel. 0497-846261

www.xtra-social.com

Tulderheyde 24, Poppel, 
014 65 93 75

’t Jachthuis te Poppel, gezelligheid, heerlijk 
eten, feesten en partyen, live muziek op 

zijn tijd 

Fiets route en oplaadpunt, mooi terras!
Fietsnetwerk: tussen knooppunt 45 en 47

Snoeperke:
Gemengd  Bittergarnituurtje

Hotel & restaurant  Auberge De Hilver
Westelbeersedijk 6 Baarschot – Diessen

www.aubergedehilver.nl  (Fietsknooppunt 68)

Met speeltuin, midgetgolf en groot terras 
De meest veelzijdige stop tijdens uw snoepreisje!

Heuvelstraat 10
5087 AB Diessen
013 - 504 61 61

Vanaf 10 uur geopend
Verwarmd & overdekt terras

Sfeervol gelegen in hartje Diessen, in de 
prachtige natuurrijke omgeving.

Hof 82A | 5571 CC, Bergeijk
Tel. 0497-338188 | www.tante-thee.nl

Snoeperke Tante Thee: 
Tosti ham, kaas 

met een spiegel ei

Kijk op de website voor de actuele 
openingstijden, wij verwelkomen je met 

open armen!

Voor meer info: www.eetcafehettorentje.nl

Gelegen aan het levendige centrum van Reusel 
met ruim voldoende parkeer mogelijkheden zijn 
wij het ideale start- of eindpunt voor uw wan-
del, fi ets of winkel dag om even te genieten

Wilhelminalaan 47 
5541 CT Reusel

Tel. 0497 846 967 

Rijt 2
5575 CD Luyksgestel

Tel : 0497-541500

Snoeperke: Vette boterham (boerenboter-
ham met keuze uit kroket of frikandel met 

een rundsvleessalade en garnituur)

www.dedrielindenluyksgestel.nl

Dorpstraat 26 | 5563 BD WESTERHOVEN
Tel: 040-2015894

Snoeperke: 1 nov. 2021 t/m 31 okt. 2022

“Uitsmijter het Snoeperke met 2 eieren, 
2 sneeën brood, ham en kaas”

Sniederslaan 19 in Bladel // 0497-382761 // www.gasterijdendis.nl

Food tastes better 
when you eat together!

Midden in het centrum van Bladel vindt 
u Gasterij Den Dis, de lunch specialist 

van De Kempen! 
Naast voor heerlijke broodjes en een 

kopje koffi  e of thee met iets lekkers kunt 
u ook bij ons terecht voor een heerlijke 

High Tea! 

Wist u dat wij ook op zondag geopend 
zijn?! Kijk voor meer info op 

www.gasterijdendis.nl.

Sniederslaan 19 in Bladel // 0497-382761 // www.gasterijdendis.nl

Food tastes better 
when you eat together!

Midden in het centrum van Bladel vindt 
u Gasterij Den Dis, de lunch specialist 

van De Kempen! 
Naast voor heerlijke broodjes en een 

kopje koffi  e of thee met iets lekkers kunt 
u ook bij ons terecht voor een heerlijke 

High Tea! 

Wist u dat wij ook op zondag geopend 
zijn?! Kijk voor meer info op 

www.gasterijdendis.nl.

Midden in het centrum van Bladel vindt u Gasterij Den Dis, de lunch 
specialist van de Kempen! Naast voor heerlijke broodjes en een kopje 
ko�  e of thee met iets lekkers kunt u ook bij ons terecht voor een heerlijke High Tea!
Wist u dat wij ook op zondag geopend zijn. Kijk voor meer info op: www.gasterijdendis.nl

Sniederslaan 19 in Bladel // Tel. 0497-382761 // www.gasterijdendis.nl
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Genieten van de fi etsroutes in de KempenGenieten van de fi etsroutes in de Kempen
De Snoeperkestocht is een heerlijke ontdekkingstocht en leidt 
u door de prachtige gebieden van de Brabantse Kempen in Ne-
derland: gemeente Eersel, Bergeijk, Bladel, Reusel-De Mierden, 
Hilvarenbeek, Oirschot en in België de Limburgse en Antwerp-
se Kempen: Ravels-Poppel, Arendonk, Lommel, Mol. Ideaal voor 
een heerlijke wandel- en fietstocht. Maak kennis met de omge-
ving en met de horecagelegenheden, waar u heerlijk een terrasje 
kunt pakken.

ER ZIJN 2 VARIANTEN. HOE WERKT HET?
*  Eersel, Bergeijk, Reusel-De Mierden, Bladel, Lommel en Mol 
  met 18 horecagelegenheden.
*  Bladel, Reusel-De Mierden, Oirschot, Hilvarenbeek en 
   Ravels-Poppel met 18 horecagelegenheden.

In ieder boekje zitten 12 Snoeperkesbonnen, welke u kunt inleveren 
bij een door u gekozen horecagelegenheid. Lever een Snoeperkes-
bon in en u krijgt er een heerlijk Streeksnoeperke voor terug! De 
bonnen zijn (indien anders aangegeven) geldig tot 1 november 2022.

* Het Snoeperke is een hapje, geen volledige maaltijd.
*  Per horecagelegenheid maximaal 1 bon per persoon per dag.
  (Uitzondering in overleg met de horecagelegenheid.)
*  Bij inlevering van een bon is minimaal één consumptie verplicht.
*  Tijdens feestdagen kan het zijn dat u de bonnen niet in kunt leveren.

Raadpleeg de website van de deelnemende gelegenheden voor de 
actuele openingstijden.

*  In de brochure staat bij iedere horecagelegenheid aangegeven 
wanneer u de bon kunt gebruiken. Buiten de genoemde tijden zijn de 
bonnen helaas niet geldig.

*  Wilt u met een groep van meer dan 4 personen komen? Neem dan 
vooraf contact op met de horecagelegenheid of dit mogelijk is.

*  Het Snoeperke is tijdens en na looptijd van het boekje niet inwis-
selbaar voor andere producten, contanten of andere waardebonnen.

*  Lever de bonnen uit het juiste boekje, dus niet uit de andere editie, in 
bij de deelnemers! Dit is duidelijk te zien aan de kleur.

Wij wensen u veel 
plezier met de Snoeperkes!

www.tipdebrabantsekempen.nl

SNOEPERKE
11
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Snoeperkes-

prijs

€ 16,95
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Nog altijd maakt het buiten leven ons 
gelukkig. Beeld jezelf dit eens even in.

Je hoort het geritsel van de struiken, de vo-
geltjes die fluiten, een dikke druppel regen 
valt op het strak gespannen tentdoek. Als je 
uit de caravan stapt komt de geur van den-
nenappels je tegemoet. Een nieuwe dag op 
de camping is als geen ander, zeker met het 
voorjaar voor de deur!

Zoals bij velen wellicht bekend is, staat 
kamperen steeds vaker bovenaan het lijstje 
als het gaat om vakantie vieren. Uit onder-
zoek is gebleken dat heel veel Nederlan-
ders de afgelopen periode hebben gezocht 
naar vakanties. De analyse van miljoenen 
views en het zoekgedrag levert een beeld 
van onze plannen op dit jaar: “Het is kam-
peren, kamperen, kamperen.” Hebben jullie 

ook weer zin om eindelijk op vakantie te 
gaan?

Wij van Van Eijk Caravans kunnen u op 
de juiste manier op weg helpen om ook te 
kunnen genieten van dit kampeergevoel. 
Hiervoor bent u bij ons op het juiste adres.
Uw leverancier van vakantieplezier en kam-
peermiddelen, dat willen wij worden, zijn en 
blijven.

Wij wensen u alvast heel veel kampeer-
plezier!

www.vaneijkcaravans.nl

Een frisse neus, koffi  e, 
vogels, dauw; dat is wakker 
worden op de camping!

EEN FRISSE NEUS, KOFFIE, VOGELS, DAUW, DAT IS
WAKKER WORDEN OP DE CAMPING!

 

Nog altijd maakt het buiten leven ons gelukkig. Beeld jezelf dit eens even in.
Je hoort het geritsel van de struiken, de vogeltjes die fluiten, een dikke druppel regen valt op het strak gespannen
tentdoek. Als je uit de caravan stapt komt de geur van dennenappels je tegemoet. Een nieuwe dag op de camping is
als geen ander, zeker met het voorjaar voor de deur!

Zoals bij velen wellicht bekend is, staat kamperen steeds vaker bovenaan het lijstje als het gaat om vakantie vieren.
Uit onderzoek is gebleken dat heel veel Nederlanders de afgelopen periode hebben gezocht naar vakanties. De
analyse van miljoenen views en het zoekgedrag levert een beeld van onze plannen op dit jaar: ‘’ Het is kamperen,
kamperen, kamperen.’’ 
Hebben jullie ook weer zin om eindelijk op vakantie te gaan?
Wij als ‘van Eijk Caravans’ kunnen u op de juiste manier op weg helpen om ook te kunnen genieten van dit
kampeergevoel. Hiervoor bent u bij ons op het juiste adres.
 Uw leverancier van vakantieplezier en kampeermiddelen: dat willen wij worden, zijn en blijven.

 Wij wensen u alvast heel veel kampeerplezier!

 

Pagina 12

VACATURES

De Reyrink Groep groeit! Daarom zijn we op zoek naar extra handen. 
Bekijk alle vacatures en de uitgebreide vacatureteksten op onze website. 

www.reyrinkgroep.nl/vacatures.

Junior projectleider
Vakbekwaam hovenier

DEELNEMERS SNOEPERKESTOCHT DE KEMPEN

Het verschil tussen eten en smullen!
Markt 34 | 5531 BC Bladel

0497-383584

www.cafetariamegabite.nl

www.ouwe-brandtoren.nl

Burg. Willekenslaan 2
5541 NA Reusel
Tel: 0497-620311

Wij zijn prima bereikbaar via het grote 
fietsnetwerk in de omgeving met een 

groot terras
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Een nieuwe lente, een nieuw terras
Ontdek het ruime assortiment in onze nieuwe showtuin en krijg een persoonlijk, vakkundig advies.

EERSEL

A 67

EINDHOVEN 

STEENSEL

DOM
M

ELEN/ VALKENSW
AARDBERG

EIJK

HAPERT

ANTWERPEN
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Wilt u ook geen kalkaanslag meer en 
dus minder schoonmaken? 
Dan is het tijd voor een waterontharder! 
Als Nederlandse specialist in wateront
harding leveren wij al meer dan 10 jaar 
waterontharders, waarbij klanten ons 
gemiddeld waarderen met een 4,9 van 
5. Dit komt doordat wij onze afspraken 
nakomen en een scherpe prijs bieden. Dit 
succes vertelt zich door. En mondtot
mond reclame werkt nog altijd het beste. We 
installeren de ontharder bijvoorbeeld altijd 
met eigen monteurs. De prijzen van onze 
waterontharders liggen laag ten opzichte 
van de hoge kwaliteit die we leveren.

Vermindering huidirritatie 
wetenschappelijk bewezen
“Het werkt inderdaad perfect,” zegt John 
Wouters. “De vermindering van huid irritatie 
is wetenschappelijk bewezen. Het kalk
gehalte in het water noemen we de water
hardheid. Deze hardheid verschilt per 
regio en woonplaats. Dat komt omdat het 
drinkwater uit verschillende bronnen wordt 
gehaald. Als het water te hard is ontstaat 
kalkaanslag. Als je bijvoorbeeld een Quooker 
hebt zit er na anderhalf jaar een behoorlijke 
hoeveelheid kalkaanslag in. Daardoor is er 
meer energie nodig om de Quooker goed te 
laten functioneren. Kalk is een super  isola
tor en als je niets doet gaat het verwarmen 
van water je na een jaar of vier al gauw 15% 
meer aan energie kosten. Bovendien hecht 
de kalk zich aan de materialen in de verwar
mingselementen van de huis houdelijke 
apparaten. De levensduur ervan wordt dus 
verminderd. Een water ontkalker is dan ook 
zeer aan te bevelen en is kosten besparend. 
Ons systeem (een Nederlands product) 

zorgt ervoor dat er 2 tot 3 graden hardheid 
in het water blijft en dat is ideaal. Het voor
komt kalkafzetting en zuurvorming in het 
water zodat de warmte wisselaar van de CV 
ketel of boiler niet aangetast kan worden”. 

Altijd schoon en gezond drinkwater
Het systeem is heel gemakkelijk in de 
meterput, meterkast of kelder aan te 
brengen. Standaard zit er 5 jaar garantie 
op onze waterontharders. Sluit je een 
onderhoudscontract af dan wordt dit 
verlengd naar 20 jaar all in!

Types waterontharders
We hebben 2 types huishoudelijke water
ontharders in onze collectie: 

JOHN BOSCH 2000 
geschikt voor huishoudens tot 5 personen. 

JOHN BOSCH 3000 
geschikt voor huishoudens van 5 tot 9 
personen.

Beide types zijn nu ook verkrijgbaar 
met handige opties zoals een REMOTE 
CONTROL, super handig als de 
waterontharder op een wat onbereikbaardere 
plaats staat. Ook de SMARTSOFT SENSOR 
is verkrijgbaar bij beide types. Hierbij krijg je 
onder andere een melding op je telefoon als 
de zoutbak bijgevuld moet worden. 

Onze industriële waterontharders worden 
in de meest uiteenlopende industrie of 
semi industrie toegepast. Vraag naar de 
mogelijkheden, wij helpen u graag verder. 
We stemmen samen met u af welk systeem 
het best in uw situatie past. 

Leverancier Druppa waterfilter
Het leidingwater in Nederland bevat steeds 
meer medicijnresten, chemicaliën en zware 
metalen. Behalve de vervelende kalk 
problemen wilden wij hier ook een oplossing 
voor bieden. Wij zijn dan ook officieel dealer 
van het Druppa waterfilter. Onze producten 
zijn er op gericht om water veiliger, schoner 
én lekkerder te maken! Met het innovatieve 
Druppa waterfilter filteren we ongezonde 
stoffen uit ons drinkwater waardoor het 
water veiliger én merkbaar lekker is. 
En dat gewoon uit je eigen kraan.

Wat wordt er gefilterd?
Het Druppa waterfilter filtert tot wel 98% 
van alle schadelijke stoffen uit je drinkwater. 
Hierdoor drink jij veiliger en schoner water, 
gewoon uit je eigen kraan. Zo worden met 
Druppa de volgende stoffen verwijderd uit 
jouw drinkwater:

>98% van de zware metalen (zoals lood, 
koper, cadmium, uranium en nikkel)

>98% van PFAS en pesticides
>98% van pathogene bacteriën
>75% van medicijn en drugsresten
>90% van kleurstoffen
>90% van chloorverbindingen
en < 10 μm vuil

Heb je interesse in een waterontharder of 
een waterfilter?

Bel of mail en wij komen vrijblijvend bij je 
kijken wat de mogelijkheden zijn. 

Het Bosch 1, 5531 PJ Bladel
06 51 303 100
info@johnwouters.nl
wouterswaterontharders.nl

Geen kalkaanslag en 
(h)eerlijk drinkwater

Waterontharders

Wilt u ook geen kalkaanslag meer en 
dus minder schoonmaken? 
Dan is het tijd voor een waterontharder! 
Als Nederlandse specialist in wateront
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mond reclame werkt nog altijd het beste. We 
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waterontharders liggen laag ten opzichte 
van de hoge kwaliteit die we leveren.

Vermindering huidirritatie 
wetenschappelijk bewezen
“Het werkt inderdaad perfect,” zegt John 
Wouters. “De vermindering van huid irritatie 
is wetenschappelijk bewezen. Het kalk
gehalte in het water noemen we de water
hardheid. Deze hardheid verschilt per 
regio en woonplaats. Dat komt omdat het 
drinkwater uit verschillende bronnen wordt 
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Geen kalkaanslag en 
(h)eerlijk drinkwater

Waterontharders

Waterontharders

Het Bosch 1
5531 PJ Bladel
06 51 303 100
info@johnwouters.nl
wouterswaterontharders.nl

WOUTERS WATERONTHARDERS

Stop 
kalkaanslag

Zacht en
lekker water

Kosten 
besparen

Minder 
huidirritatie

Visser Hoogeloon is geboren en getogen 
in de Brabantse Kempen. Het werken 
‘met Kempische gedrevenheid’ is 
wat hen typeert. Vanuit de ster-
ke familiebedrijf gedachte 
vinden zij het belangrijk dat 
de wensen van de klanten 
voorop staan.

Zo ook bij de familie Die-
lissen in Duizel: “Het eerste 
contact verliep vlot”, aldus 
Dielissen. “De uitvoerder is 
komen kijken naar de te slopen 
schuur en er is ruim op tijd een as-
bestinventarisatie rapport opgemaakt door 
een onafhankelijk bedrijf. Op een met lint 
afgezet terrein hebben mannen gekleed in 
witte pakken met zuurstofmaskers het dak 
ontdaan van asbest en door een onafhan-

kelijk bedrijf is de ruimte weer vrijgeven. 
De volgende dag is begonnen met het 

slopen van de schuur die bestond 
uit hout, tempex isolatie, beton 

vloer en diepe fundering. Ze 
hebben dit gesorteerd weg-
gebracht en het hele terrein 
netjes achtergelaten. Zelfs 
het omliggende puin, ex-
tra hout en ijzer hebben ze 
meegenomen! Ondanks dat 

we midden in het dorp wo-
nen, heeft niemand last gehad 

van de sloopwerkzaamheden. Wij 
zijn heel tevreden!”

Voor meer informatie kijk op: 
www.visserhoogeloon.nl, 
bel 0497-745 670 of kom langs op 
Stokkelen 31. Waar de koff ie klaar staat!

Denkt u aan een verbouwing of aan nieuwbouw van een huis of 
bedrijfspand? Visser Hoogeloon is het juiste adres voor grond-
werk, sloopwerkzaamheden, asbest saneren en bodem saneren 
tot aan het aanbrengen van infiltratievoorzieningen, riolering, 
bestrating en containers.

Verdonschot Riooltechniek; 
uw riolering, onze kennis

Visser Hoogeloon

Zo... daar gaan we dan! Even voorstel-
len, voor sommige een bekend gezicht 
voor andere misschien wel gehoord 
maar nog niet gezien. Stijn Verdonschot 
is het gezicht achter Verdonschot Riool-
techniek.

Verdonschot Riooltechniek is een bedrijf 
dat zich heeft gespecialiseerd op het ge-
bied van riolering. Voor vele misschien be-
kend terrein maar wat houd het nu echt in:
- Het ontstoppen van riolering
- Het in kaart brengen van uw riolering

- Een camera-inspectie van uw riolering
- Rioollucht detectie bij stankoverlast
- Aanleg/vernieuwen riolering

Bent u opzoek naar een bedrijf dat alles 
van A tot Z voor u regelt, aarzel niet om 
contact met ons op te nemen of bezoek 
onze website. 

Tel. 06-30465898
www.verdonschot-riooltechniek.nl

We staan graag voor u klaar!
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 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen! Uit voorraad leverbaar!Uit voorraad leverbaar!

Gazelle Paris C7 HMB 
• Bosch Active Line middenmotor
• 7 versnellingen
• Krachtige hydraulische remmen
• Comfortabele verende voorvork
• Anti-lek banden

€ 2.149,-    

300 Wh accu

• meerprijs 400 Wh € 150,-
• meerprijs 500 Wh € 350,-

Kunstgras is tegenwoordig niet meer te 
onderscheiden van echt gras, doordat het 
kunstgras een natuurechte combinatie van 
groentinten en verschillende grasspriet 
lengtes heeft. 

Wilt u graag een prachtig, groen grasveld in 
uw tuin, maar heeft u geen tijd om iedere 
week het gras te maaien? Of heeft u mis-
schien kinderen en huisdieren die graag op 
het gazon spelen, maar bent u er niet blij 
mee dat het gras er daarna zo gehavend 
uitziet? In al deze situaties biedt kunstgras 
in de tuin dé oplossing. Een achtertuin of 
voortuin met kunstgras is een perfecte op-
lossing voor iedereen die het hele jaar door 
van een prachtig, groen gazon wil genieten, 
zonder hier al te veel moeite aan te beste-
den. Bij Woontrend vindt u diverse soorten 
kunstgras van hoge kwaliteit in verschillen-

de prijsklassen. Direct heb je de keuze uit 
een groot assortiment realistisch kunstgras.  
uit voorraad leverbaar. 

In onze collectie vindt u vloerbedekking, 
vinyl vloeren, pvc vloeren, laminaat, trap-
bekleding, gordijnen, raamdecoratie. Bij 
Woontrend Hapert staat de klant voorop 
en helpen wij u graag om van uw woning 
een echt thuis te maken. U vindt ons aan de 
Kerkstraat 47 in Hapert. Hebt u vragen of 
wilt u meer van of over ons weten? 

Openingstijden:
Maandag  gesloten
Dinsdag  10.00-17.00 uur
Woensdag  10.00-17.00 uur
Donderdag 10.00-17.00 uur
Vrijdag  10.00-17.00 uur
Zaterdag 10.00-16.00 uur

Mooi kunstgras hoeft niet 
duur te zijn
Kunstgras, lekker makkelijk!

Kerkstraat 47
5527 EE Hapert

Tel.0497-745557 www.woon-trend.nl

• Geen levertijd • Gratis bezorgen • Alles uit voorraad leverbaar

Ook het hele jaar door genieten van een mooi, groene grasmat 
met weinig onderhoud? Dan kies je natuurlijk voor kunstgras.

soulz presents:4

10.00-19.00 uur

Cultuurboerderij
Westelbeers

Tickets: € 10,00
Online early bird: € 7,50

www.4soulz.nl

resents:

Adviesverkoopprijs € 21,95 mAdviesverkoopprijs € 21,95 m22. Nu  slechts  . Nu  slechts  € 12,€ 12,5050 m m22 
(aanbieding geldig tot en met 16 april)(aanbieding geldig tot en met 16 april)

Corsica 40, deze komt het dichtst bij de natuurlijke vorm van gras
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Groot assortiment
Groot assortiment in buitenpotten en man-
den, in allerlei maten en kleuren kunnen 
hierbij niet ontbreken. Op het gebied van de 
moestuin bent u bij Tuincentrum Groenen 
op het juiste adres voor vele soorten groen-
te- en kruidenplanten. Heb een vijver in de 
tuin? Dan kunnen wij adviseren met het op-
starten van de vijver, en het onderhoud. Wij 
testen gratis het vijverwater en geven een 
passend advies. Ook hebben we een mooi 
en groot assortiment in kamerplanten en 
binnenpotten, voor ieder wat wils. En nog 
even lekker genieten in onze koffiehoekje 
met uitzicht over de kamerplanten, kom je 
helemaal tot rust.  

Op zoek naar woonaccessoires in huis? We 
hebben we een groot assortiment in zijde-
bloemen en droogbloemen, vazen en andere 
decoratie. Een mooie schaal vol met kaar-
sen, we hebben het allemaal. Als extra ver-
kopen wij ook frisdrank in blikjes met extra 
frisdrankvoordeel, traytje met 24 blikjes. Kijk 
op onze website voor het gehele assortiment.

Extra geopend
In april en mei zijn we alle zondagen extra 
open (m.u.v. 1e Paasdag) van 12.00 tot 17.00 
uur. Neem een kijkje op onze website om de 
overige openingstijden te bekijken.

www.tuincentrumgroenen.nl

Eindelijk is het zover: de zon gaat weer stralen en de lente is 
weer ingetreden. Het is tijd om buiten te gaan beleven. Pak je 
moment! Als het zonnetje schijnt, geniet je met volle teugen. 
Omring je met bloemen. Van al die prachtige kleuren en geu-
ren word je blij. Creëer een fijn plekje voor jezelf om heerlijk 
buiten te zijn. Zo kun je vanuit dat comfortabele plekje ultiem 
genieten van alles wat groeit, bloeit en zoemt. Dus tover je 
tuin om tot een bloemenparadijs. Wij hebben enorm veel keu-
ze uit de meest prachtige zomerbloeiers, vaste planten, fruit 
en kruiden. 

Pagina 16

Lentekriebels bij Tuincentrum Groenen
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Verandahome Hapert
Hoogakker 2F
5527 AE Hapert
T. 0497 382 346

Openingstijden
Ma Gesloten
Di t/m vr 11:00 - 17:00
Zat 10:00 - 16:00 www.verandahome.nl

Verandahome is aangesloten

bij Overkappingadviseurs.

Tweede Paasdag geopend van 11:00 tot 16:00 uur!

DE SPECIALIST IN VERANDA’S, 
TUINKAMERS EN GLAZEN SCHUIFWANDEN

ORANJEMAAND
F E E S T  B I J  J O U W  O V E R K A P P I N G A D V I S E U R

10% KORTING

GRATIS

OP VERASOL (SCHUIFWANDEN)

DRAADLOZE WINDSENSOR

bestaande uit: Verasol Glazen schuifwanden, 

Schuifpuien, Deuren, Ramen en Aluminium wanden.

Actievoorwaarden en looptijd, zie verasol.nl/actie.

Zolang de voorraad strekt.

Actie geldig t/m 15 mei. prijs is excl. eventuele installatiekosten.

BIJ AANKOOP VAN EEN SUNMASTER 

KNIKARMSCHERM vanaf € 1799,- 3 x 2,5 Meter

 (breedte x uitval), smart home ready. 

GRATIS
ORANJE 13” KAMADO BBQ MET 

HANDIGE ACCESSOIRE

bij aankoop van een veranda of tuinkamer

vanaf € 5000,-.
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Door vooraf goed na te denken over 
de materialen die u in de tuin ge-
bruikt en u hierover goed te laten 
adviseren kun je een plek creë-
ren die goed te onderhouden 
is en waar je zonder zorgen 
het hele jaar van geniet. De 
juiste bestratingsmaterialen 
combineren met goede voeg-
middelen kunnen zorgen voor 
een zorgeloos terras. Binnen de 
bestrating zijn er mogelijkheden voor 
ieder budget en bestaat voor ieder idee 
een passend product. Verder kunnen pro-
ducten als halfverharding (grind en split), 
stapelblokken voor borders en hoogtever-
schillen, kunstgras en tuinverlichting extra 
bijdragen aan de beleving van de tuin. Een 
goed verlichtingsplan zorgt er bijvoorbeeld 
voor dat u ’s avonds nóg langer plezier kunt 
hebben van de tuin.

Uw hovenier kan u vaak ook helpen met 
het uitwerken van een goed en creatief 
tuinplan. Deze vakman denkt mee over be-
strating, beplanting, afwatering en berege-
ning. In het huidige klimaat is een goede 
afwatering net zo belangrijk als een goede 
bewatering. Door dit goed te voorzien kunt 
u regenwater efficiënt gebruiken en zoveel 
mogelijk benutten op uw eigen terrein.

Bij Wintermans Bestratingen in Eersel 
kunt u terecht voor alle vormen van be-
stratingsmaterialen en verwante produc-
ten. Gemotiveerde mensen staan voor u 

klaar en kunnen u voorzien 
van een vakkundig advies 

door mee te denken in 
producten die passen 
bij uw ideeën. Er zijn 
ook altijd diverse leuke 
partijen voorradig die 
op korte termijn gele-

verd kunnen worden! 

U bent van harte welkom 
aan de lange voren 36 in Eer-

sel.

De tuin is meer en meer een verlenging van het huis. Een plek om 
te ontspannen, te eten en te genieten. Na een drukke werkdag 
heb je geen zin om nog uren in de tuin te ploeteren om het alle-
maal netjes te houden. 

“Zeker in het voorjaar hebben mensen veel 
plezier van een tuinkamer of een buitenver-
blijf dat ze kunnen afsluiten”, vertelt Ronald 
Haakman van Verandahome. Een tuinkamer 
is een combinatie van een aluminium ve-
randa met bijpassende sluitende kozijnen of 
glasschuifwanden. “Schijnt de zon, dan zet 
je de glazen wanden eenvoudig open. Heb 
je last van regen of wind? Dan houd je de 
glaswanden dicht en zit je aangenaam uit de 
wind. Als de zon schijnt is het al snel aan-
genaam van temperatuur in de tuinkamer 
en als het fris is, biedt een terrasheater uit-
komst. Zo kun je al heel vroeg in het voorjaar 
buiten zitten.”

Steel-ART
Verandahome heeft verschillende oplossin-
gen om van een veranda of buitenverblijf een 
tuinkamer te maken. Bijvoorbeeld Steel-ART. 
Dit zijn glazen wanden met een steellook 
design. Deze glazen wanden kunnen volle-
dig open als het aangenaam weer is, maar 
geven de overkapping of tuinkamer als ze 
gesloten zijn een hele eigen stijl. Voor een 
volledig open effect heeft Verandahome ook 
transparante glazen wandsystemen. 

Showrooms
Verandahome is te bezoeken in Hapert, Til-
burg of Waalwijk. In de showrooms staat het 
meest complete aanbod Verasol veranda’s 
en tuinkamers van de regio. Bij een bezoek 
kun je rekenen op een passend advies van 
een verkoopmedewerker van Verandahome. 
Naast veranda’s en tuinkamers levert Veran-

dahome ook serres, carports en accessoires 
zoals led-verlichting, daklichten en veran-
daheaters.

Sunmaster
Sinds kort is Verandahome ook dealer van 
Sunmaster, een toonaangevend merk in 
zonwering en rolluiken. “Sunmaster levert 
betrouwbare producten van topkwaliteit. Ze 

gebruiken sterke materialen die lang mee-
gaan. Ze passen alleen de beste technieken 
toe en hebben veel oog voor eenvoudige 
bediening en recyclebare materialen”, vertelt 
Ronald. Verandahome heeft de screens, kni-
karmschermen, rolluiken en uitvalschermen 
van Sunmaster in de collectie.

Overkappingadviseurs
Verandahome is een complete, ervaren en 
vakkundige specialist en daarom aange-
sloten bij Overkappingadviseurs. Ronald 
Haakman vertelt dat dit een krachtig sa-
menwerkingsverband is van onafhankelijke 
bedrijven. Allemaal gespecialiseerd in het 
leveren en plaatsen van overkappingen, 
veranda’s, tuinkamers, kapschuren, lamel-

lendaken, pergoladaken en allerlei uitbrei-
dingen. Denk daarbij aan wandsystemen, 
zonwering en de inrichting van de overkap-
ping. Verandahome voert ook het bijbeho-
rende keurmerk en heeft de nieuwste collec-
tie van OrangeVie, het outdoor lifestyle label 
van Overkappingadviseurs in huis.

Wie een aankoop doet bij Verandahome is 
verzekerd van de beste aankoop, de beste 
service en lange garantietermijnen. Veran-
dahome is aangesloten bij de Stichting Ga-
rantie Fonds Overkappingsbranche (GFOB). 
Zorgeloos genieten begint bij Verandahome, 
jouw Overkappingadviseur. 

www.verandahome.nl

Wil je al in het vroege voorjaar lekker buiten kunnen zitten? Kom 
dan naar Verandahome in Hapert en ontdek de vele mogelijkhe-
den van een overkapping. Met een veranda, tuinkamer of serre 
geniet je vaker en langer van het buitenleven.

Geniet volop van het voorjaar met een tuinkamer

Met een veranda of tuinkamer van 
Verandahome kun je al in het 
vroege voorjaar naar buiten.

Wat bestrating kan doen
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Waterontharders

Het Bosch 1
5531 PJ Bladel
06 51 303 100
info@johnwouters.nl
wouterswaterontharders.nl

WOUTERS WATERONTHARDERS

Stop 
kalkaanslag

Zacht en
lekker water

Kosten 
besparen

Minder 
huidirritatie


