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Wilhelminalaan 11  •  REUSEL
Telefoon 0497-641631

www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 50 occasions op 
    voorraad van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist

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

SPECIALIST IN 
KUNSTGEBITTEN

Europalaan 79 | 5531BG Bladel 
Telefoon 0497 36 73 69

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

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

bereikbaar!

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

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

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl
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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Voor de echte liefhebber kan 
carnaval niet lang genoeg duren. Die 
staat dan ook te trappelen om in het 
Paasweekend naar de optochten te gaan 
kijken. Hoogtepunt moet dan de 1e Paas-
KempenOptocht zijn in Hapert. De mooi-
ste wagens van de regio komen nog één 
keer samen en maken er samen met het 
publiek een grandioos feest van.

Stip aan de horizon
In december zagen ze in Hapert de bui al 
hangen. Kevin Verdonschot: “Corona was 
nog té aanwezig; de toekomst voor carnaval 
te onzeker. We hebben de wagenbouwers bij 
elkaar geroepen om te inventariseren wat de 
wensen waren. De meeste groepen wilden 
wel gaan bouwen, maar gaven tegelijk aan 
dat ze de deadline om in februari een optocht 
te rijden niet zouden kunnen halen. Zouden 
we de datum echter naar achteren verplaat-
sen, dan gingen ze hun uiterste best doen 
om met iets moois naar Hapert te komen. Na 

een tweede vergadering, een overleg met de 
organisatie van de overige optochten in de 
regio en gemeenten werd besloten in de hele 
regio de optochten naar het Paasweekend te 
verzetten. De stip op de horizon was gezet en 
de bouwers konden aan de slag.”

Vier-eenheid
Herwin Jansen haalt de vier-eenheid aan: 
“Het organiseren van de KempenOptocht 
is een samenspel van vier partijen. Zonder 
deelnemers geen optocht, zonder publiek 
geen optocht, zonder sponsors geen optocht 
en zonder organisatie geen optocht. Valt één 
van de vier weg, dan kun je het schudden. 
We zijn heel erg dankbaar dat we alle vier de 
partijen weer gemotiveerd hebben gekregen 
om één van de hoogtepunten van het jaar 
weer terug op de kaart te kunnen zetten. Het 
hoort er in Hapert zó ontzettend bij. We heb-
ben dit evenement twee jaar moeten missen, 
een derde jaar was eigenlijk ondenkbaar. 
We noemen deze optocht nu de Eerste Paas-
KempenOptocht. Wanneer de enige échte 
KempenOptocht met carnaval weer door-

gaat, dan is dat de jubileumversie, de drie-
endertigste en daar willen we iets speciaals 
van maken. Dat kan wat ons betreft niet met 
Pasen. Hopelijk mogen we in 2023 het jubile-
um vieren met alle groepen die ook normaal 
meedoen.”

Anders dan anders
Er gaan een paar dingetjes anders zijn dan 
gebruikelijk. “We vragen dit jaar geen entree”, 
meldt Kevin. “We hebben ervoor gekozen om 
het dorp niet totaal af te sluiten. Dat kan niet 
omdat de winkels en horeca gewoon open 
zijn. In goed overleg is besloten om auto’s op 
gezette tijden doorgang te verlenen. In onze 
visie kun je dan geen kassakramen opstellen 
en mensen ‘verplichten’ een euro te betalen. 
In de optocht zullen we wel ‘met de pet rond-
gaan’. We hopen dat mensen een vrijwillige 
bijdrage willen geven om ons een beetje 
tegemoet te komen.” Wat ook anders is, is dat 
nieuwe groepen zich aangemeld hebben. 

Bijzijn is 
meemaken
1e Paas-
KempenOptocht 
op 18 april in Hapert; 
nog één keer 
carnavallen dit jaar
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ALLE DAGEN OPEN 
IN APRIL & MEI

(M.U.V. 1E PAASDAG)

VOLOP 
ZOMERBLOEIERS 
& VASTE PLANTEN

Solanum
Zomerbloeier

Diverse kleuren
€ 2,99 per stuk

2+1 
GRATIS

Kruiden
In limegroene pot
Diverse soorten
€ 3,79 per stuk

2+1 
GRATIS

Struikmagriet
Potmaat: 19 cm
Hoogte: 25 cm

Rijkbloeiend

Vaste planten mix
Diverse soorten
Potmaat 13 cm
€ 3,59 per stuk

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    

acties geldig van
15-04 t/m 21-04-2022

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

2e Paasdag - 18 april open van 10:00 tot 17:00 uur

DE 
VAKMENSEN 

VAN 
HOUTMARKT 

VAN HAM
MAKEN 

HET 
VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR

NA

Wegens wegwerkzaamheden 
zijn wij tot 1 juli niet bereik-
baar vanaf Duizelse zijde. 
U kunt ons bezoeken via 

Vessemse zijde.

LOKAAL

BLADEL - Met de actuele versoepelingen 
kan ook het circusseizoen eindelijk weer 
beginnen. De rode circustent en een bonte 
stoet aan wagens verschijnen binnenkort 
weer op het veld voor Zwembad de Smag-
tenbocht. Van 23 tot en met 27 april kan 
genoten worden van een nieuwe show met 
artiesten, clowns en honden.

Bladels circus
In 2021 speelde het Kempische Circus Harle-
kino na lange tijd van afwezigheid weer voor 
hooggeëerd publiek in Bladel, de plaats waar 
het circus in 1989 door Peter Verberk werd op-
gericht en het nog steeds (post)adres heeft. De 
aanloop was groot, maar liefst vijf van de zes 
voorstellingen waren in de voorverkoop reeds 
uitverkocht! Voor Verberks kleinzoon Kevin van 
Geet, zelf woonachtig in Bladel en opgegroeid 
in Hapert, is het extra bijzonder om voor ‘eigen’ 
publiek op te mogen treden. “Het feit dat we dit 
jaar terug mogen komen, voelt als een stukje 
waardering en positieve indruk die we afgelo-
pen jaar hebben achtergelaten.”

Holland’s Got Talent 
De voorstelling van 2022 wordt verzorgd door 
uitsluitend jonge, enthousiaste topartiesten 
van verschillende nationaliteiten. Geduren-
de anderhalf uur (inclusief pauze) wordt het 
publiek getrakteerd op één van de snelste 
diabolokunstenaars van Europa, jongleurs en 
clowns. Maria Bizzarro uit Italië beklimt – al 
balancerend met een vlijmscherpe sabel op 
haar voorhoofd – een metershoge ladder. De 
Nederlandse Amber Karstens deed samen 
met haar honden mee aan het programma 
Holland’s Got Talent, en droomde van een 
baan in het circus. Die droom komt nu uit! 
Uit Oekraïne komt Anna Kucherenko met een 
bijzonder optreden aan de Chinese Mast, het 
Nederlandse Duo Kira verbluft en verbaasd 
met hun versie van hand-op-hand kracht- 
acrobatiek. Samen met luchtacrobaten,  
diverse komische momenten en een eigen-
tijdse lichtshow is de voorstelling compleet.

Kwaliteit
“Ik vind het ontzettend belangrijk dat niet 
alleen de kinderen genieten, maar ook de 
(groot)ouders die meekomen naar de voor-
stelling. En dat zit hem niet alleen in de inter-
nationale topacts, maar zeker ook in de kwali-
teit om de voorstelling heen. Een tribune met 
comfortabele kuipstoelen, goed licht en ge-
luid, een verzorgde uitstraling op het terrein 
en schone toiletten”, aldus de jongste circus-
directeur van Europa. “Het circus leeft weer 
onder de bevolking, en ik hoop op 5 dagen 
volle tenten. Dat kunnen we na 2 moeilijke 
jaren wel gebruiken!”

Er bij zijn
Circus Harlekino geeft voorstellingen op za-
terdag en zondag om 12.00 en 16.00 uur, van 
maandag tot en met woensdag (Koningsdag) 
enkel middagshows om 16.00 uur. Kaarten 
zijn online te verkrijgen op de website of vanaf 
een uur voor aanvang aan de circuskassa.

www.circusharlekino.nl

Circus Harlekino terug in Bladel
Na succes van vorig jaar, nieuwe shows bij de Smagtenbocht

Duo Kira met hun 
hand-op-hand 
krachtacrobatiek

Kevin van Geet

BERGEIJK - Op zondag 24 april organiseert 
MTC Bergeijk voor alle enthousiaste mo-
torrijders weer haar traditionele Lenteritje. 
We hebben weer een mooie route van ca. 
230 km uitgezet via de Nederlands-Belgi-
sche grensstreek richting West-Brabant/
Zeeland. 

Inschrijven kan op 24 april tussen 09.00 en 
12.00 uur. Gelukkig weer gewoon als vanouds 
bij ons clubhuis Café de Gouden Leeuw, Hof 
6 in Bergeijk. Om drukte bij de inschrijftafel te 
voorkomen is het ook mogelijk de rit te ver-
krijgen via voorinschrijving. Dit kan door een 
mail te sturen aan mtcbergeijk@chello.nl. De 
kosten voor de rit bedragen € 6,50 per motor 
(incl. consumptie) en kun je overmaken op 

rekeningnummer NL 91 RBRB 09 17 70 34 64 
t.n.v. MTC Bergeijk. Vermeld daarbij Lenteritje 
2022, je voor- en achternaam en je e-mail-
adres. Na betaling sturen we je de route in de 
week van 18 april via de mail toe. De route is 
alleen verkrijgbaar als GPX-bestand. Heb je 
geen GPS? Zorg dan dat je om 10.30 uur aan-
wezig bent. Je kunt dan samen met de cluble-
den van MTC Bergeijk de rit rijden. Deelname 
is geheel op eigen risico. 

We hopen dat het een mooie lentedag wordt 
en dat we veel motorrijders mogen begroe-
ten. Heb je nog vragen of wil je meer infor-
matie? Mail dan naar mtcbergeijk@chello.nl 
of bel Piet Bierens (06-13639516). Graag tot 
ziens op zondag 24 april!

’t Bergeijks Lenteritje
Organisatie: MTC Bergeijk
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Kevin: “Bouwersgroep ’De Miepers’ uit Duizel 
en ‘De Zottekes’ uit Reusel deden niet eer-
der mee. Zij zijn een jonge groep die juist dit 
jaar de stap naar de KempenOptocht zetten 
en dat wellicht anders niet hadden gedaan. 
Enerzijds is dat een compliment, dat iets 
zegt over de kwaliteit en het aanzien van de 
optocht. Aan de andere kant is het ook jam-
mer dat potentiële deelnemers een drempel 
voelen. Ze zijn nadrukkelijk altijd welkom. 
We moeten als organisatie ook naar de toe-
komst blijven kijken.”

Vrijwilligers
Er zijn nu tien wagens en zeven loopgroe-
pen aangemeld, iets minder dan bij de tra-
ditionele KempenOptocht. “Voor het aantal 
vrijwilligers dat zich inzet maakt dat niet uit”, 
aldus Herwin. “Elke optocht zijn er tussen 
de vijftig en zestig vrijwilligers in de weer. 
Ieder heeft een eigen taak en verantwoor-
delijkheid en die wordt door ieder van hen, 
erg serieus genomen. Dat is prachtig om te 
zien; op eigen initiatief worden ‘handjes’ ge-
regeld en problemen opgelost. Zo was er in 
de week voordat we de deelnemers zouden 
bezoeken, ineens consternatie op de app-
groep over het kleuren van de eieren die we 
aan de wagenbouwers zouden aanbieden, 
bij ons bezoek. Hoe dat ze die eieren tijdens 
het koken konden kleuren. Als de problemen 
in de organisatie niet groter worden dan dit, 
wordt het een topjaar.”

Hapje en Drankje
Voor de inwendige mens wordt natuurlijk 
ook gezorgd. Herwin: “In de optocht rijdt 
een koff ie/theekraam, waarmee je de jeugd-
afdeling van de Pintewippers steunt. Op het 
pleintje voor de Boemerang komt een tap-
wagen met hangtafels en gezelligheid. Deze 
horecavoorziening is een samenwerking 
tussen cafés ’t Pleintje en De Gaopert en 
wordt nog aangevuld met een loempia- en 
een viskraam.” Alle reden dus om gezellig 
naar het centrum van Hapert te komen op 
Paasmaandag.

Bijzijn is meemaken
Door de KempenOptocht te verplaatsen 
naar het Paasweekend, wordt een totaal 
nieuwe doelgroep aangeboord. “De vakan-
tieparken puilen uit”, weten Herwin en Kevin. 
“Het Paasweekend is voor veel mensen de 
eerste vakantie van het jaar. Hoe leuk is het 
dan dat ze dit mee kunnen pikken?” Of de 
heren hopen op mooi weer, weten ze niet. 
“Goed weer kan betekenen dat er veel men-
sen naar de optocht komen kijken maar het 
kan ook zijn dat mensen er met de fiets op 
uittrekken. Kou kan mensen binnen houden 
maar het kan ook dat ze dan juist gaan kijken 
om de deelnemers een hart onder de riem te 
steken. We weten gewoon niet waar we op 
hopen. Geen regen, zullen we het daar op 
houden? Voor de rest gaan we het gewoon 
meemaken. Aan het enthousiasme van de 
organisatie, de deelnemers en de sponsors 
zal het niet liggen; die staan te popelen. We 
hopen dat de inwoners van Hapert hun car-
navalsvlaggen weer massaal aan de voor-
gevel hangen en als het even kan verkleed 
naar buiten komen als de optocht voorbij 
trekt. Dan gaan we met z’n allen nog één 
keertje knallen in dit carnavalsjaar.”

www.kempenoptocht.nl

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

T/M ZATERDAG
 23 APRIL

TOENDRA
Rijk gevuld en zeer smakelijk 

meergranenbrood met zonnebloempitten 
en pompoenpitten, mais en tarwekiemen.

Van € 3,45   

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

Alleen indien gehaald in winkel

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

vervolg van pagina 1

Wij bakken voor u 
dagelijks een grote 

sortering heerlijk brood 
en  lekkere broodjes!

ONZE BAKKERIJ EN WINKELS 
ZIJN GESLOTEN OP 

        - MAANDAG 25 APRIL 
        - DINSDAG 26 APRIL  
        - WOENSDAG 27 APRIL

Praktisch
De 1e PaasKempenOptocht vertrekt 
op 18 april om 13.00 uur vanaf Bamboo 
Inn om via de Oude Provincialeweg, de 
Lindenstraat, Lijsterstraat, Molenstraat, 
Kerstraat en Nieuwstraat het publiek te 
vermaken. 

Vóór de brandweerkazerne staat een 
wagen met daarop Prins Remorques, 
adjudant Bennie Haaks en een aantal 
genodigden om het defilé af te nemen.

De prijsuitreiking is vanaf 19.00 uur in 
Den Tref in Hapert.
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U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

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

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

Ook voor 
DUO- EN

ROLGORDIJNEN

Strak en sfeervol                                    

Gratis gemeten 
en geplaatst

SPORTIEF

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

Van Maanen en Leyten Hoveniers   EERSEL   0497-516316

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

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

Ook zoveel tuinideeën,
maar komt U er niet uit?

Van Maanen en Leyten Hoveniers biedt u de oplossing met:

www.vmlhoveniers.nl

Door Harrie Wenting

NETERSEL - Als op 
zaterdag 23 april in 
Maastricht het start-
schot klinkt van de 
Vrijthof-Vrijthof Bike 
Challenge zijn er en-

kele tientallen fietsers van toerclub Ne-
tersel (TC Netersel) onder de deelnemers. 
Maar behalve de fietsers zijn er dan ook al 
een aantal wandelaars van dezelfde club 
onderweg. Zij starten al een dag eerder 
voor hun tweedaagse op hetzelfde traject. 
Fietsen en Netersel, wat is het geheim van 
deze combinatie?

De wind blaast de laatste herfstbladeren het 
dorp uit en langs dorpshuis De Poel staat 
de kerktoren nog fier overeind. Het dorps-
café heet er de Driesprong en dat is tevens 
de ontmoetingsplek na de vermaarde zon-
dagochtendtrainingen. “Sinds enkele jaren 
groeit onze club alleen maar”, stelt Dennis 
Baselmans vast. Hij is één van de fanatieke 
fietsers van de club, zit er in het bestuur en 
weet wat er leeft in Netersel. “Fietsen is hier 
al jaren populair”, zegt hij. “Natuurlijk mede 
door kermiskoers Presto Pedale, maar on-
getwijfeld ook door de kasseien. Daardoor is 
het een populaire plek voor doorkomsten bij 
regionale wedstrijden. Op een gegeven mo-
ment gingen we met een aantal liefhebbers 
mountainbiken en telkens meldden er zich 
nieuwe leden aan. Nu rijden we wekelijks in 
drie niveaugroepen en in elke groep zijn ook 
de nodige dames te vinden. Daardoor heb-
ben we voor elk wat wils.”

De leden van TC Netersel trainen samen op 
doordeweekse dagen, maar daarnaast ook 
zeker op de zondagochtend. Ze rijden veel 
toertochten in binnen- en buitenland, heb-

ben ze elk jaar hun eigen toertocht en tegelijk 
met de kermis natuurlijk nog steeds de Pres-
to Pedale. Daarom is het ook niet vreemd 
dat er aan de Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge 
de kleuren van TC Netersel niet ontbreken. 
“Deze challenge zet zich in voor het KWF om 
onderzoek naar kanker mogelijk te maken”, 
legt Dennis uit. “Ieder van ons heeft wel er-
varingen in eigen omgeving en ook in 2019 
namen wij met een aantal deel aan de eer-
ste editie. Nu is de belangstelling alleen nog 
maar groter geworden. Er wordt al flink ge-
traind om de 150 kilometer uit te kunnen rij-
den, daarnaast hebben we al mooi bij kunnen 
dragen aan de sponsoring voor deze tocht.”

De fietsers starten op zaterdagmorgen 23 
april tussen 07.30 en 09.00 uur met hun 
mountainbike in Maastricht. Ze rijden over 
zandpaden en door de bossen via Opitter, 
Luyksgestel en Hooge Mierde richting het 
Vrijthof van Hilvarenbeek. Bij de laatste twee 
posten in Luyksgestel (Boscheind ) en Hooge 
Mierde (Luther 23) is het voor publiek moge-
lijk om de deelnemers aan te moedigen. Maar 
bij de finish op het Vrijthof in Hilvarenbeek is 
dat uiteraard ook mogelijk.

Wandelen
Marleen van Hoof (45) is ook lid van TC Ne-
tersel maar voor het weekend van 22 en 23 
april verzet zij de bakens en gaat wande-
len: 104 kilometer in twee dagen. “Het leek 
mij een mooie uitdaging waarvoor ik op dit 
moment flink in training ben”, laat ze weten. 
Vanuit TC Netersel werd er een groepje ge-
vormd en zij vertrekken al op vrijdagmorgen 
22 april met een speciale trein vanuit Tilburg. 
Hun startschot valt dan al om 06.00 uur in de 
ochtend en de finishlijn op dag 1 is in het Bel-
gische Leopoldsburg. Op dag 2 wordt daar 
de route weer opgepakt en via Luyksgestel 
en Hulsel (café Het Drieske) lopen zij via een 
iets kortere route dan de fietsers naar Hil-
varenbeek. Daar komen op het Vrijthof alle 
sporters, maar ook alle verhalen weer samen. 
Daar zal later op de avond het eindbedrag 
voor het KWF bekend worden gemaakt.

Aan de Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge 
nemen dit jaar zo’n 1600 sporters deel. Naast 
de bikers en de wandelaars zijn er nog esta-
fettelopers die de afstand in één dag afleggen 
en kinderen die met hun kidsrace (15-25-50 
km) hun Vrijthof-Vrijthof vanuit Hilvarenbeek 
rijden. Via de site www.vrijthofvrijthof.nl zijn 
alle deelnemers met een speciale app op de 
wedstrijddag live te volgen. Ook kunnen daar 
via het deelnemersoverzicht nog deelnemers 
ondersteund worden met sponsoring. “Wij 
hebben met het wandelgroepje inmiddels al 
onze overbodige huisraad via Marktplaats 
verkocht en de opbrengst is in de pot gegaan 
voor het KWF”, zegt Marleen. Het is één van 
de hartverwarmende initiatieven die zorgt 
voor de kleurrijke verhalen die er na afloop 
van de tocht ongetwijfeld zullen zijn.

Vrijthof-Vrijthof Bike Challenge 
met deelnemers van TC Netersel

ESBEEK - Met de zon op je gezicht fietsen 
dwars door de Brabantse en Belgische 
Kempen en finishen met gezellige mu-
ziekskes en een lekker hapje en drankje.  
Dat is in een notendop het fietsevent  
Esbikefestival op zaterdag 11 juni.

Toertochten voor MTB, race- en gravelbike
Er zijn twee uitgepijlde MTB-tochten van 
ieder 30 km. Wil je een extra pittige uitda-
ging? Combineer beide routes. De gravel-
tochten van 75 of 125 km fiets je via GPS en 
gaan over autoluwe wegen en mooie gravel-
paden. Zo leer je de Kempen echt kennen! 
Is de racefiets jouw vriend? We hebben drie 
tochten van 50, 100 of 150 km. Goede, auto- 
luwe wegen dwars door de Brabantse én 
Belgische Kempen. Alle informatie vind je op: 
www.esbikefestival.nl

Esbikefestival
Niks leuker en lekkerder dan na het fietsen 
even napraten met een lekker drankje en 

hapje, weten we als MTB-Esbeek. We orga-
niseerden immers 15 jaar lang de befaam-
de Lichtjestocht. Maar het is tijd voor iets 
nieuws: het Esbikefestival. Hier combineren 
we fietsen met foodtrucks, fietsstands en  
natuurlijk gezellige muziek.

Het maximum aantal deelnemers is 750. De 
voorinschrijvingen gaan voorspoedig. Wil je 
zeker zijn van deelname, schrijf je dan vóór 
18 april in. Goed voor ons als organisatie om 
te weten wie er gaat komen en reserveren we 
een startplek voor jou. Wil je als groep deel-
nemen (vanaf zes personen)? Leuk! Meld je 
dan ook uiterlijk 18 april aan, stuur hiervoor 
een e-mail naar info@mtb-esbeek.nl. Ver-
meld duidelijk je telefoonnummer, je adres, 
het aantal deelnemers en de leeftijd van de 
deelnemers. Deelname kost € 23,50. Dit is in-
clusief 3 festivalmunten t.w.v. € 7,50 voor een 
hapje en/of drankje op het festivalterrein. Wij 
hebben er zin in en hopen we je inschrijving 
vóór 18 april te zien!

Zaterdag 11 juni Esbikefestival
Schrijf je vóór 18 april in voor ons nieuwe evenement!
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 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

WE ZOEKEN EEN WEEKEND HULP

* VOOR LICHAAMSVERZORGING
* THAISE MASSAGE

* RELAX OF OLIEMASSAGE

MONTRA HEALTHCARE BLADEL
montra-massage.weebly.com

Sniederslaan 29 * 5531 EG BLADEL
Telefoon 06-43256252

RUGPIJN?
STRESS?

SLECHT SLAPEN?
ONTSPANNEN?

LAAT UW LICHAAM TOT LAAT UW LICHAAM TOT 
RUST KOMEN.RUST KOMEN.

Hoor je wel 
wat ik zeg?

“Hij luistert gewoon niet naar me.”
 “Ik moet alles 20 keer herhalen en dan nog doet ze niet wat ik zeg!” 

Herkenbaar? Voor mij in ieder geval wel. Met drie kinderen is dit vaker aan de orde dan ik zou 
willen. Ik merk dat er vooral twee dingen heel belangrijk zijn als je wilt dat je kind naar jou 
luistert.

1.  Luister zelf ook écht naar je kind! Ik merk heel vaak dat ouders niet echt luisteren naar hun 
kind. Wat bedoel ik daarmee? Misschien herken je jezelf in de volgende voorbeelden. Je bent 
bezig met je mobiele telefoon terwijl je kind aan het praten is. Of je bent met je gedachten 
heel erg anders en mompelt af en toe ‘ja, echt?’, terwijl je helemaal niet hebt gehoord wat er 
wordt gezegd.

Neem daarom bewust de tijd om even te kletsen. Als je geen tijd/zin hebt zeg het dan en 
spreek meteen af wanneer je wel tijd hebt om echt te luisteren. Kijk je kind aan en maak 
contact. Goed voorbeeld doet namelijk volgen…..

2.  Zorg ervoor dat je contact hebt met je kind als je iets zegt of vraagt. Check of je kind ook met 
zijn aandacht bij jouw woorden is en laat hem even herhalen wat je net hebt gezegd. Het is 
niet handig om vanuit de keuken een opmerking de kamer in te slingeren en er dan vanuit te 
gaan dat je kind het heeft gehoord en er ook nog iet mee gaat doen.

Voor sommige kinderen werkt deze derde tip ook heel goed:

3.  Leg je handen op de schouders van je kind en maak daarmee lichaamscontact. Je drukt je 
kind een beetje naar ‘beneden’ en begint dan pas te praten. Vooral bij kinderen die vaak wat 
dromerig zijn kan dit helpen om te kunnen luisteren. Daarbij is het dan ook belangrijk dat je 
niet te veel taal gebruikt, maar korte en duidelijke zinnen. Anders wordt het al snel onduide-
lijk voor deze kinderen.

Kortom; neem de tijd, maar echt contact en luister naar elkaar. Dan komt datgene wat je zegt 
ook (écht) aan, zeker weten!

Vind je het fijn om hier meer over te weten of heb je een andere opvoedvraag? Maak dan een 
afspraak of kom naar het Opvoedspreekuur op 20 april tussen 09:30 en 10:30. Ik denk graag 
met je mee.

Jolijn Monteiro

Psycholoog voor ouders, kind en gezin

Nieuwstraat 14 • Hapert • T. 06-23031558
www.jolijnmonteiro.nl

EERSEL - Hoe is ons universum ontstaan? 
Hoe is onze planeet aarde gevormd? Waar-
om en hoe is het leven ontwikkeld? Waar-
om bevinden wij ons juist in dit deel van 
het heelal? Hoe heeft de mens kunnen 
uitgroeien tot de meest dominante soort 
op deze planeet? Hoe is de mensentaal 
ontstaan? Hoe veranderde het leven van 
de mens door de ontdekking van de land-
bouw? Van 19 t/m 22 april gaan de leerlin-
gen van 3 vwo van het Rythovius College 
tijdens de themaweek Big History op zoek 
naar de antwoorden. 

Bij de behandeling van oerknal tot heden legt 
Big History verbindingen tussen verschil-
lende wetenschappelijke disciplines: van 
astronomie tot geologie en van psychologie 
tot cultuurwetenschap. Tijdens de zoektocht 
naar antwoorden worden de leerlingen ge-
inspireerd door verschillende lezingen en 
workshops. Zo is er een mobiel planetarium 
en wordt de keynote verzorgd door weten-
schapsjournalist Govert Schilling, bekend 
van de televisieseries ‘Govert naar de gren-
zen van het heelal’ over astronomie en ‘Go-
vert op zoek naar de oorsprong van de mens’ 
over paleoantropologie. 

Maar we kijken niet alleen terug op 13,8 mil-
jard jaar geschiedenis... We blikken ook voor-
uit. Wat is nodig om onze aarde leefbaar te 

houden? Om die reden organiseert Darel 
Education een masterclass over de energie-
transitie en gaan oud-leerlingen Giselle en 
Talitha Menting met onze leerlingen in debat 
over het klimaat na het tonen van de film ‘A 
Life on Our Planet’ van David Attenborough. 

Op vrijdag 22 april presenteren de leerlin-
gen de gevonden antwoorden aan elkaar. De 
themaweek Big History is er om leerlingen te 
fascineren en te verwonderen over ons uni-
versum, onze wereld en onze plaats daarin. 

Voor meer informatie over de academische 
activiteiten op het Rythovius College kunt u 
contact opnemen met afdelingsleider vwo, 
Bart Schoenmakers: mail bschoenmakers@
rythovius.nl.

Govert Schilling opent themaweek 
Big History bij Rythovius College

INFORMATIEF

HAPERT - Na een gewel-
dige carnaval in februari, 
maken we ons nu op voor 
het optochtenweekend 
van dit carnavalsseizoen. 
In samenwerking met de 
deelnemers en andere 
dorpen in de regio gaan 
alle carnavalsoptochten 
naar dit weekend. 

Beide carnavalsoptochten in Hapert zijn ver-
plaatst naar het Paasweekend. Dé optocht 
der optochten, de KempenOptocht, gaan we 
op maandag 2e Paasdag weer rijden. Maar 
ook op zondag 1e Paasdag zitten we niet stil, 
dan gaan we de echt Hapertse carnavalsop-
tocht weer rijden. Na twee jaar geen dorpsop-
tocht is dit het mooi moment om elkaar weer 

te zien, samen een optocht te lopen, en daar-
na gezelligheid in Den Tref te bouwen.

Hoe ziet de zondag optocht eruit?
We zullen de gebruikelijke route rijden en we 
starten ook gewoon om 14.11 uur. We zullen 
met eenieder van jullie vooraf al even contact 
opnemen. Inschrijven blijft op de dag zelf, 
vanaf 12.00 uur in Den Tref. 

Hoe ziet het er na de optocht uit?
In Den Tref organiseren we direct na de op-
tocht een gezellige Hapertse carnavalsdag 
voor de hele familie. In een volledig aange-
klede zaal zullen we ’s middags een groot 
springkussen plaatsen. Dus voor alle kinde-
ren is de mogelijkheid om zich goed uit te 
leven. ‘s Avonds gaan zorgen we voor een DJ 
en maken we er een gezellige afsluiting van.

Paasweekend met carnavalsoptochten 
cv de Pintewippers
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De Cortina 
is dé fashionable 

transportfiets 
die past bij jouw stijl.

Stoere fietsen 
voor hem 

Hippe fietsen 
voor haar

Dé elektrische fietsspecialist van de Kempen! 

De Cortina E-U4 Transport

v.a. € 2399,-

 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

Bobike One kinderzitje 

voor  € 69,95

Ontdek onze
slimme
hoortoestellen.

Horen zoals je nog nooit hebt gezien.

Tijdens de Demodag ontdekt u 
hoe de nieuwste technologie u kan 
helpen bij beginnend gehoorverlies. 
Onze productspecialisten laten u 
kennismaken met verschillende 
slimme hoortoestellen met handige 
toepassingen. Zo zijn ze bijvoorbeeld 
oplaadbaar en direct te koppelen aan 
uw smartphone. Daarnaast worden 

onze hoortoestellen op maat voor 
u gemaakt en zijn ze soms zelfs 
100% onzichtbaar.

Kom langs op vrijdag 22 april!
We kijken ernaar uit om u op 22 april 
te verwelkomen in onze winkel. 
Loop gewoon eens binnen en laat 
u verrassen! 

U gelooft werkelijk uw oren niet als u hoort wat er tegenwoordig 
allemaal kan op hoorgebied. We willen het u persoonlijk laten ervaren 
tijdens de Demodag op 22 april in onze Schoonenberg winkel.

Demodag vrijdag 22 april

Schoonenberg Bladel
Sniederslaan 7B
088-9324358
(Tegenover Xenos, vlakbij de markt)

Liever een afspraak op een andere dag? Bel ons dan op onderstaand telefoonnummer.

42
6

MUZIKAAL

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Zanggroep Saffier doet een 
noodoproep: er is dringend behoefte aan 
zangers en zangeressen. Om de gemid-
deld zes missen per jaar in de Bladelse 
kerk van gezang te voorzien maar ook om 
af en toe een optreden te kunnen verzor-
gen bij een maatschappelijke organisatie 
als de Zonnebloem of de Floriaan.

Ontspannen
Ze zouden het wel uit willen schreeuwen hoe 
leuk hun zanggroep is. Corry Jansen en Ans 
van Gerwen zitten in het bestuur en bijna 
met hun handen in het haar. “We hebben de 
afgelopen twee jaar van een aantal leden af-
scheid moeten nemen. Ieder had een goede 
reden om te stoppen, dat respecteren we, 
maar het betekent wel dat we nu stemmen 
tekort komen. We willen zó graag door met 
ons koor. We gunnen iedereen die ontspan-
ning die zingen brengt; even alleen bezig zijn 
met muziek, met noten en met elkaar. Even je 
zorgen opzij zetten en opgaan in de muziek. 
Er is niks fijners.”

Dirigent
Peter Vermeulen is tegenwoordig de dirigent. 
Corry lacht: “Peter is de Heintje Davids van 
onze zanggroep, hij kondigt steeds aan weg 
te gaan, maar komt gelukkig ook altijd weer 
terug.” Peter bevestigt het: “Ik was al ooit eer-
der dirigent, later deed ik de muzikale bege-
leiding op keyboard. Toen de laatste dirigent 
aankondigde te stoppen, zag ik het mailtje al 
komen. En ja hoor. Ik laat dit fijne koor niet 

vallen dus heb ik het dirigeren weer op me 
genomen. Het enthousiasme van de groep 
kun je niet teleurstellen.”

Repertoire
Het repertoire van zanggroep Saffier is ge-
varieerd. Ans: “We hebben natuurlijk kerk-
liedjes in onze mappen maar ook popu-
laire liedjes uit de Top 40 van de jaren ’60, 
’70 en ’80. Soms een musicalliedje of een 
streekliedje van vroeger. We kunnen ons al-
tijd aanpassen aan de doelgroep waar we 
voor gaan zingen. Het is ook de insteek van 
de repetities; snel mee kunnen doen. Niet 
een hele avond op één liedje studeren maar 
veel liedjes zingen; herhalen en zo het reper-
toire bijhouden.”

Groep
De paar extra stemmen die het koor zou 
kunnen aanvullen hebben een doel, volgens 
Peter: “Het zou fijn zijn als de stemmen die er 
nu zijn, niet zo hard hoeven zingen om vol te 
klinken. Je kunt beter met een grotere groep 
zachter zingen, dan met een kleine groep 
heel hard.” Op dit moment is vooral behoef-
te aan sopranen maar in principe is iedereen 
welkom. Loop gerust eens binnen tijdens een 
repetitie en zing lekker mee. Elke donder-
dagavond ben je welkom in het Parochiehuis 
vanaf 20.00 uur. Als je belangstelling hebt, 
mag je ook een mail sturen naar saffier1993@
gmail.com. Iemand van het bestuur neemt 
dan contact met je op.

Ga lekker zingen
Volgend jaar hoopt Saffier het 30-jarig be-

staan te vieren; het zou toch mooi zijn als 
dat met een volledig bezet koor zou kunnen. 
Aarzel daarom niet en zet die stap: ga lekker 
zingen, voel de ontspanning die muziek je 

kan geven en geniet. Tweede Paasdag zingt 
Saffier in de Bladelse kerk, wellicht een mooi 
moment om kennis te maken met de zang-
groep.

Zanggroep Saffier luidt de noodklok
Dringende oproep: meld je aan als lid en kom lekker zingen

Het repertoire van zanggroep Saffier is gevarieerd. Ans: “We hebben natuurlijk kerkliedjes in onze mappen maar 
ook populaire liedjes uit de Top 40 van de jaren ’60, ’70 en ’80. Soms een musicalliedje of een streekliedje van 
vroeger. We kunnen ons altijd aanpassen aan de doelgroep waar we voor gaan zingen. Het is ook de insteek van de 
repetities; snel mee kunnen doen. Niet een hele avond op één liedje studeren maar veel liedjes zingen.”
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Door Renate Pijnenburg

KEMPEN - Enige tijd geleden is er een 
convenant getekend tussen KempenPlus, 
het Pius X-College en de Juridische Ho-
geschool. Een samenwerking die op het 
eerste gezicht misschien niet logisch lijkt 
maar het in de praktijk wel is. Want om die 
praktijk gaat het juist; leren door doen, 
midden in het bedrijfsleven. 

Stagevaardig 
Een samenwerking tussen het Pius X-College 
en KempenPlus was er al langere tijd. Rector 
Maarten de Veth: “We hebben al jaren een Ar-
beids Trainings Centrum voor onze leerlingen 
van het Praktijkonderwijs. We gaan nu een hal 
van KempenPlus huren waarin we leerlingen 
van het vmbo ‘stagevaardig’ gaan maken. We 
hebben gemerkt dat als we leerlingen  op stage 
sturen, ze eigenlijk nog geen idee hebben wat 
er binnen het bedrijfsleven van hen verwacht 
wordt. In samenwerking met KempenPlus 
hopen we, nee verwachten we, dat leerlingen 
eerder de dagelijkse routine op gaan nemen.”

Mens-ontwikkel-bedrijf
KempenPlus is een participatiebedrijf. Direc-
teur François Baudoin: “Ik wil liever spreken 
van een ‘mens-ontwikkel-bedrijf’, dat klinkt 
mooier. Wij geven mensen met een uitdaging 
op de arbeidsmarkt een kans. Ofwel werken 

ze bij ons in een beschermde werkomgeving, 
ofwel plaatsen we werknemers bij één van 
onze partners in het bedrijfsleven. We begrij-
pen dus héél goed wat Maarten bedoeld als 
hij zegt dat leerlingen moeten proeven van 
het werken in een bedrijf. Er worden dingen 
van je verwacht, zoals op tijd komen, luiste-
ren naar de baas, je houden aan afspraken en 
meer van dit soort zaken. Dat leer je niet in de 
schoolbanken. Het is mooi dat wij als aanvul-
ling op het onderwijs kunnen fungeren.”

Vak leren met maatschappelijke betekenis
François geeft een voorbeeld van mogelijke 
werkzaamheden die de leerlingen van de bo-
venbouw van het vmbo gaan doen. “Voor ge-
meenten halen wij fietsen op die ergens staan 
en waarvan de eigenaar niet kan worden ach-
terhaald. Voorheen verkochten wij die voor een 
symbolisch bedrag aan onze medewerkers. 
We willen nu de fietsen gaan laten opknappen 
door de leerlingen en ze daarna aanbieden 
aan bijvoorbeeld klanten van de Voedselbank. 
De leerlingen leren een vak, namelijk dat van 
fietsenmaker en dienen een maatschappelijk 
doel door iets goeds te doen voor een ander. 
Zo zijn er meer werkzaamheden te bedenken 
waarin we van nut kunnen zijn. Toekomstige 
werkgevers zijn blij met de stagiaires of werk-
nemers omdat die al iets kunnen en zelfstan-
dig aan een taak kunnen werken.”

Eigenwaarde
Volgens Maarten de Veth is deze nieuwe vorm 
van onderwijs enorm van waarde voor het zelf-
beeld van leerlingen. “Hoe mooi is het om als 
volwaardig lid van de samenleving gezien te 
worden? Sommige leerlingen dragen een rug-
zakje, dat dragen ze hun hele leven met zich 
mee. Aan ons de gezamenlijke taak om ze te 
leren omgaan met die ‘last’ en het om te zetten 
in een kracht. KempenPlus bewijst al jaren dat 
dit mogelijk is.” François: “We zijn gelukkig al 
lang het stigma kwijt van ’het gekkenfabrieks-
ke’ en ook dat we een trage ambtelijke orga-
nisatie zouden zijn, hebben we van ons afge-
schud. Wij werken keihard om mensen met 
een uitdaging een fijne plek in het arbeidspro-
ces te geven en hun gevoel van eigenwaarde 
te vergroten. Er is toch niets mooiers dan je 
eigen geld te kunnen verdienen. Onze mede-
werkers zijn trots op hun bestaan en dat mag.”

Theorie koppelen aan praktijk
De samenwerking met de Juridische Hoge-
school is van een andere orde. François: “Er 
werken bij KempenPlus zo’n zestig mensen 
met een HBO- of WO-achtergrond; ook hard 

nodig om de organisatie te laten draaien. 
Wethouder Davy Jansen valt nog altijd regel-
matig in als docent op de Juridische Hoge-
school en is tevens voorzitter van het bestuur 
van KempenPlus. Hij zag kansen om ons te 
verbinden.” Davy vertelt: “Dat de directeur 
van de Juridische Hogeschool ’n Blaalse is 
– Joris Fiers - maakte de lijntjes meteen lek-
ker kort, daar houden wij van. Studenten leren 
wat mij betreft nog te veel uit boeken. Na-
tuurlijk moeten ze de theorie van het sociaal 
zekerheidsrecht kennen maar hoe mooi is het 
als ze het naar de praktijk kunnen vertalen?”

Onderwijs midden in de samenleving
Wethouder Jansen zag bij KempenPlus kan-
sen voor stages of voor casussen waarmee 
de studenten aan de slag kunnen. “Neem bij-
voorbeeld het huren van de hal door het Pius 
X-College. Vanwege het bestemmingsplan 
had de locatie de bestemming ‘bedrijf’. Dan is 
de vraag: ‘mag je daar dan wel onderwijsacti-
viteiten uitvoeren?’  We hebben de studenten 
de opdracht gegeven dat eens heel precies 
uit te zoeken. Dat is gebeurd en er was een 
mogelijkheid. Een mooier voorbeeld van hoe 
onderwijs aan kan sluiten bij het bedrijfsleven 
heb ik niet voorhanden. En het mooie is dat dit 
geldt voor zowel leerlingen van het Praktijkon-
derwijs en het vmbo, als voor studenten van 
een HBO-opleiding.” Maarten is dat van harte 
met hem eens: “Onderwijs moet midden in de 
samenleving staan. Het maakt daarbij niet uit 
op welk niveau je onderwijs volgt, zo lang je 
maar leert om verbindingen te leggen. Ik voor-
spel dat binnen enkele jaren ook de leerlingen 
van havo en vwo op stage gaan. Op die manier 
leren ze beter kiezen welke vervolgopleiding 
ze willen gaan doen, of welke juist niet.”

Betekenisvol leren en leven
François ziet een ontwikkeling bij hoger op-
geleiden. “Steeds vaker zien we dat mensen 
kiezen voor een carrière in het sociaal domein. 
Niet de glimmende BMW is leidend maar de 
maatschappelijk verantwoorde invulling van 
het leven. Een mooie ontwikkeling als je het 
mij vraagt. Maarten sluit zich daarbij aan: “Alles 
draait om betekenisvol leren en een betekenis-
vol leven. Inhoud geven aan je leven door iets 
voor een ander te betekenen. En dat kan op 
veel manieren. Het is onze taak als school om 

leerlingen die kans te bieden. Een goed gevoel 
over jezelf kun je alleen jezelf geven; door deze 
samenwerking hopen wij bij veel toekomstige 
werknemers van het bedrijfsleven in de Kem-
pen bij te kunnen dragen aan dat goede gevoel.”

Vertrouwen
François wil nog even kort ingaan op het 
succes van de samenwerking. “Ik weet niet 
of het de Kempische insteek is, maar wij zijn 
eigenlijk eerst gaan samenwerken en hebben 
daarna pas dingen op papier gezet. Niet dat 
we zonder plan aan de gang gingen, maar 
het vertrouwen was er eerst, dat wil ik ermee 
zeggen. De intentie om van de samenwerking 
een succes te maken was groot, we spreken 
dezelfde taal, weten elkaar goed te vinden. 
We zijn gegroeid van ‘we bedenken het zelf’ 
naar sámen, groter, meer betekenisvol leren. 
Het voelt als een serieuze aanvulling op el-
kaar, zowel bij het Pius X-College als bij de Ju-
ridische Hogeschool.” Maarten vult als laatste 
aan: “Het convenant ligt er alleen onder om te 
garanderen dat we ook in mindere tijden voor 
elkaar klaar zullen staan. Samenwerken doe 
je namelijk altijd in goede en in slechte tijden.”

Betekenisvol leren 
voor alle partijen
Samenwerking tussen KempenPlus, 
Pius X-College en Juridische Hogeschool

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

GRATIS zonnebril op sterkte bij 
aankoop van een nieuwe bril*

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

ACTIE

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com
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Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  BLADEL  ●  T (0497) 38 11 23  ●  WWW.GIJSBERSCV.NL

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Een samenwerking tussen het Pius X-College en KempenPlus was er al langere tijd. Rector Maarten de Veth: “We gaan  een 
hal van KempenPlus huren waarin we leerlingen van het vmbo ‘stagevaardig’ gaan maken. We hebben gemerkt dat als we 
leerlingen  op stage sturen, ze eigenlijk nog geen idee hebben wat er binnen het bedrijfsleven van hen verwacht wordt. In 
samenwerking met KempenPlus hopen we, nee verwachten we, dat leerlingen eerder de dagelijkse routine op gaan nemen.”

INFORMATIEF
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We gaan steeds meer hetzelfde praten, 
nemen graag woorden van andere talen 
over en de dialecten lijken steeds meer het 
onderspit te moeten delven. Toch zijn we 
trots op de  woorden die we moeten uitleg-
gen aan niet-Kempenaars. Welke “vreem-
de” kan nu achterhalen wat griezelen is in 
je hof. Of dat je oew tuin aan het knippen 
bent. Als mensen dit niet snappen dan 
ben je toch wel een beetje trots op waar je 
woont, jot of nunt?
 
Maar er komen geen dialectwoorden meer 
bij of we moeten ze zelf bedenken. Wat 
houdt ons tegen? Zijn het de kansen op 
de arbeidsmarkt of het opbouwen van een 
vriendennetwerk over een groter gebied?  
Het onderwijs helpt ook niet mee om 
ons dialect te verspreiden. In Friesland is 
dat anders. Maar ja, die hebben zelfs een  
studierichting in hun taal. 

Wij hebben Jos Swanenberg en Wim  
Daniëls die alles weten van Brabantse  
dialecten en dichtbij huis heeft Wim  
Hendriks er zo’n beetje een levenswerk 
van gemaakt om het Nittersels woorden-
buukske te maken. Hij, Wim van den Hoen-
derberg, beweerde zelfs dat er verschil is 
tussen het dialect van Netersel en Hulsel. 
Nou, da’s knap. Je zou de Hulselse mensen  
moeten uitdagen de verschillen aan te 
geven tussen hun taal en het Netersels. 
Cor van der Heijden: doe je best.

In de Tweede Kamer is 9% Brabander  
terwijl er in onze provincie 15% van de 
Nederlandse ingezetenen wonen. Dat kan 
duiden op het meer Nederlander voelen 

en niet zo stilstaan bij het kiezen voor een  
Brabander. Het kan ook betekenen dat 
er meer belangstelling is voor de directe  
omgeving dan voor wat er in Den Haag 
gebeurt ook al heeft dit laatste echt wel  
invloed op het plaatselijke gebeuren. Het 
kan ook duiden op interne verdeeldheid. 
Wat hebben wij met West-Brabant of het 
Land van Altena? Zijn dat mensen die wij 
onder de categorie “Die van Ons” laten 
vallen?  Uit onderzoek is gebleken dat men 
toch de directe omgeving bedoelt als het 
gaat om eigenschappen van een volk. Een 
Kempenaar zal zich niet zo snel verenigd 
voelen met mensen die leven op de klei-
gronden van West-Brabant. Het zijn ook 
Brabanders maar spreken een heel ander 
dialect, hebben meer een protestantse 
achtergrond en wij een katholieke. Blijk-
baar beschouwen we ons meer als Kem-
penaar dan als Brabander ook al dragen 
we dat niet zo uit.

De achtergrond van deze gedachten is 
ontstaan door kennisname van het pro-
gramma van de Europese politieke partij  
Volt. De fractieleider is een jongen uit 
ons midden. Daarmee slaat de partij het  
provinciaal en het landelijk niveau over en 
gaat Europees denken. Toen groeide bij 
mij het besef van “je thuis moeten voelen 
in je streek en mondiaal moet denken”. De  
wereld wordt kleiner door de contacten 
over de hele wereld. We zitten op facebook 
met familie en kennissen over de hele  
wereld maar dat geeft niet de geborgen-
heid die de mens zoekt. Die moet je vinden 
in je directe omgeving, in je eigen streek. 
De eigen taal daarvan is dan een teken van 
verbondenheid.  Vinde dè ôk nie?

Dick Bos

Dialect

column

Gemeenschapshuis D’n Anloôp in Hoogeloon zoekt een

Barmedewerker m/v
Wij zijn op zoek naar een enthousiaste parttime barmedewerk(st)er. 
Als barmedewerk(st)er ben jij het visitekaartje van D’n Anloôp en het aanspreekpunt 
voor onze gasten.

Taken en verantwoordelijkheden
• Draaien van bardiensten in de avonden (5-6 u per week ma t/m vrij soms zaterdagen)
• Het schoon en opgeruimd houden van de bar.
•  Naleven van de voorschriften op het gebied van veiligheid, reglementering 
  drankverkoop en sociale hygiëne.
• Op het einde van de avond – kassa opmaken. 
• Overige voorkomende werkzaamheden.

Functieprofiel
• Representatief en gastvrij. 
• Enthousiast en klantgericht met een positieve instelling.
• Goede communicatieve vaardigheden.
• Zelfstandig, verantwoordelijk en pro actief.
• Flexibel in werktijden.
• In het bezit van BHV en/of bereid tot het volgend van de cursus.
• Ervaring met de huidige communicatie middelen is een pré.

Ben je geïnteresseerd in deze functie en/of heb je vragen? Neem dan contact op met 
onze beheerder Frank v.d. Heijden via info@anloop.nl of 0497-681615. Klik voor meer 
informatie op www.anloop.nl.

 

  

 

 

  






JONG & OUD

BLADEL - Eindelijk mogen we weer en 
kunnen we van ons laten horen. Op zon-
dagmiddag 24 april zal het harmonieorkest 
van L’Union het podium gaan betreden. Na 
twee jaar repeteren met tussenpozen van 
lockdowns, is het tijd voor een concert. 

Het harmonieorkest heeft in al die tijd niet 
stil gezeten en een aardig repertoire inge-
studeerd. Op deze middag zal het orkest ook 
voor het eerst met dirigent Geert Schrijvers 
optreden. Geert kwam net voor de coronatijd 
bij L’Union en zowel orkest als dirigent kijken 
uit naar een eerste optreden samen. Het har-
monieorkest zal het eerste gedeelte van de 
middag vullen met een divers programma, 
waar meer klassieke werken zich afwisselen 

met bekende en vrolijke muziek. Ook bren-
gen we het stuk ‘Libertango’ ten gehore waar 
solist Katleen de Beukelaer ons meeneemt in 
haar versie van de tango op sopraan saxo-
foon. Voor het harmonieorkest is dit de eer-
ste graadmeter voor haar deelname aan het 
Peeltoernooi in Meijel op zondag 26 juni. Een 
toernooi waar het orkest beoordeeld zal wor-
den door een professionele jury. 

Niet alleen het harmonieorkest laat van zich 
horen. Tijdens het tweede gedeelte van de 
middag zal de Eerselse bigband de Night-
Cats het podium betreden. De middag wordt 
dus swingend afgesloten. Je wordt meegeno-
men in de bekende traditionele swing, jazzy 
bewerkingen van populaire muziek en catchy 
eigen arrangementen. 

Het ‘Welkom terug bij L’Union’ en de Night-
Cats concert vindt plaats op zondag 24 april 
om 15.00 uur in CC Den Herd in Bladel (gratis 
entree). Na het concert is er tijd voor een ge-
zellige borrel in de foyer. We nodigen je van 
harte uit om te komen genieten van deze mu-
zikale en swingende middag!

‘Welkom terug bij 
L’Union’ concert en 
de NightCats
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* Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en voorwaarden.

Sniederslaan 25C, Bladel  ·  0497 383353  ·  www.oogwereld.nl

GRAND OPENING
ZONNEBRILLEN SEIZOEN
DONDERDAG 21 T/M ZATERDAG 23 APRIL 2022

VEEL NIEUWE ZONNEBRILLEN IN HUIS VAN MERKEN 
ALS CARVEN - ETNIA BARCELONA -  RAY BAN
SERENGETI - TOM FORD

VRIJDAGMIDDAG 21 APRIL EN ZATERDAG 22 APRIL
COMPLETE SERENGETI COLLECTIE IN DE WINKEL
TIJDENS DE GRAND OPENING ONTVANG JE 10%
KORTING OP EEN ZONNEBRIL*

HAPERT - Op vrijdag 
22 april vanaf 19.30 uur 
wordt op sportpark De 
Lemelvelden de 4e speel-
ronde afgewerkt in de 
vrijdag voorjaarsreeks 
van het 45+ mannen 7x7 
voetbal.

Verwacht die avond geen pijlsnelle jonge 
aanvallers op roze schoenen en verdedigers 
die spelen op buitenspel, maar gewoon lek-
ker een potje voetballen met en tegen leef-
tijdsgenoten die het voetballen nog zo leuk 
blijven vinden, dat zij hun voetbalschoenen 
nog niet in de wilgen willen hangen.

Dat is het 7x7 45+ voetbal, inmiddels een 
welkome en steeds populairder wordende  
aanvulling op de bestaande competities 
waarin onder andere teams van vv Hapert, 
Casteren en DOSKO’32 in vertegenwoordigd 
zijn. Bij deze voetbalvorm spelen de teams in 
zeventallen, op een half speelveld tegen spe-
lers die minimaal 45 jaar oud zijn. Onbeperkt 
wisselen is toegestaan, de buitenspelregel is 
afgeschaft en de sliding behoort niet meer tot 
het spel!

De wedstrijden worden in een toernooivorm 
van minimaal 4 speelavonden op de vrijdag-
avond afgewerkt. Afhankelijk van het aantal 
teams in de poule speel je 3 of 4 wedstrijden 
op één avond met een speelduur van 15 of 20 
minuten. Eén deelnemende vereniging is tij-
dens een reeks gastheer en speelt de overige 
momenten bij de andere verenigingen in de 
poule. De speelavonden zijn om de 3 weken.

Juist de vrijdagavond is hiervoor geschikt. 
Vaak staat de accommodatie én kantine (de 
derde helft is ook een belangrijk onderdeel 
van het 45+ 7x7 voetbal) leeg op deze avond. 
Een mooie kans voor verenigingen in de regio 
om ook nog extra inkomsten te genereren.

Voetbalverenigingen in de Kempen die geïn-
teresseerd zijn of overwegen een 45+ man-
nen 7x7 team samen te gaan stellen zijn op 
vrijdag 22 april van harte welkom op sport-
park De Lemelvelden om eens te ervaren hoe 
zo’n speelavond wordt afgewerkt.

Ben je na het lezen van voorgaande zelf die 
oud eerste speler of voetbalvader die weer 
eens graag met leeftijdgenoten op de vrij-
dagavond tegen een balletje trapt en van een 
derde helft met een biertje en bitterballen 
houdt, meld je dan nu aan via secretariaat@
vvhapert.nl of neem contact op met je lokale 
voetbalvereniging, dan ontmoeten we elkaar 
graag op een vrijdagavond op een voetbal-
veld én in de kantine!

vv Hapert houdt 45+’ers 
aan het voetballen!

REUSEL - Op koningsdag, woensdag 27 
april, organiseert buurtvereniging De 
Lensheuvel (Lensheuvel, Braekeling,  
Marialaan) in Reusel, tussen 09.00 en 13.00 
uur, weer een Oranjemarkt. 

De deelnemende inritten, van waaruit spullen 
verkocht worden, zijn te herkennen aan de 
versiering. Wij hopen weer op veel gezellig-
heid!

Woensdag 
27 april 
Oranjemarkt 
buurtvereniging 
De Lensheuvel
in Reusel
09.00-13.00 uur

REUSEL - Op zaterdag 7 
mei, van 10.00 tot  12.00 
uur, kun je kennisma-
ken met tennis bij LTC 
de Kemphanen in Reu-
sel. Tennis is een laag-
drempelige buitensport 
voor alle leeftijden. Een 

sport die je kan afstemmen op eigen vaar-
digheden en conditie. 

Tennis is een unieke sport waarbij mannen, 
vrouwen en kinderen met en tegen elkaar spe-
len, zowel recreatief als in competitieverband. 
Tennis is er voor iedereen maar inspelend op 
de vergrijzing is er ook een trainingsprogram-
ma voor oudere tennissers om op een verant-
woorde, gezonde manier in beweging te blijven. 
Tennis is gezond! 

LTC de Kemphanen is op 21 mei 1975 opgericht 
door enthousiaste tennissers uit Reusel. Op het 
ogenblik hebben we een jeugd- en senioren-
afdeling en wordt er op alle niveaus gespeeld 
door beginners, gevorderde recreatieve spelers 
en competitiespelers. We beschikken over 6 
all-weatherbanen en er kan het hele jaar door 
worden getennist. De tennisschool MaxTennis 
verzorgt de tennislessen en trainingen voor be-
ginners en gevorderden. LTC de Kemphanen is 
een laagdrempelige vereniging met een actieve 
technische commissie, die diverse activiteiten 
organiseert, zoals beginnerstoernooien, tossen 
(iedereen op welk niveau dan ook spelen met 
en tegen elkaar), interne en externe toernooien  
en het jaarlijkse Open Mix toernooi. Na het ten-
nissen kan men nagenieten in tennispaviljoen 
de Hut met een verfrissend drankje. Ben je 
nieuwsgierig geworden of tennis iets voor je is, 
geef je dan op voor 30 april via:

info@dekemphanen.nl

Maak kennis met tennis 
bij LTC de Kemphanen
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Omdat jouw week al druk genoeg is

2e Paasdag
alle vestigingen geopend

nuvakeukens.nl 
Bezoek onze inspirerende keukenshowrooms in
Bergeijk | Deurne | Heerlen | Someren | Tilburg

*Vraag naar de voorwaarden in de showroom.

een
KitchenAid 

cadeau*

Tijdelijk 
bij aankoop van 

een keuken

INFORMATIEF

Door Renate Pijnenburg

KEMPEN - Vorige week werd een nieuwe  
|medicijnrobot in gebruik genomen. De 
robot staat bij de SEH van het Maxima 
Medisch Centrum in Veldhoven. Mede op 
aandringen van de wethouders Maarten 
Maas van Reusel-De Mierden en Davy Jan-
sen van Bladel, is er haast gemaakt met de 
plaatsing van de uitgifte-automaat.

Voorziening
Het was de inwoners van de Kempengemeen-
ten een doorn in het oog dat sinds langere tijd 
buiten de openingstijden van de apotheken 
geen pil of zalfje te krijgen was. Wethouder 
Jansen: “Wie noodgedwongen een medicijn 
moest hebben, moest daarvoor naar het Ca-
tharinaziekenhuis in hartje Eindhoven rijden. 
Een zéér onwenselijke situatie want niet ie-
dereen beschikt over vervoer en in geval van 
ziekte, heb je wel andere dingen aan je hoofd 
dan zo’n lange autorit. Toen de huisartsen-
post SHOKO bij De Floriaan verdween, was 
ook de mogelijkheid om daar een medicijn 
te krijgen, verdwenen. Op dringend verzoek 
van huisarts Wasmann hebben collega Maas 
en ik ons hard gemaakt voor een voorziening 
die dichterbij was. Voor Wasmann was het 
zijn laatste wapenfeit voor zijn pensionering. 
Ideaal is het nog steeds niet, dat je helemaal 

naar Veldhoven moet, maar het is beter dan 
het was.”

Medicijnrobot
Patiënten kunnen op werkdagen vanaf 20.00 
uur en in de weekenden en op feestdagen 
terecht bij de nieuwe medicijnrobot, die ge-
plaatst is naast de huisartsenpost in het 
MMC in Veldhoven. Via een videoverbinding 
wordt contact gelegd met een medewerker 
van de apotheek in Eindhoven. Deze contro-
leert het recept, de identiteit van de patiënt 
en geeft uitleg over gebruik van het medicijn. 
Als het echt noodzakelijk is, kunnen medi-
cijnen aan huis bezorgd worden. De nieuwe 
medicijnrobot is een samenwerking tussen 
CDE, apotheek Máxima MC, HAP en alle 
zorgverzekeraars.

Leefbaarheid behouden
Op vrijdag 8 april werd de robot officieel in ge-
bruik genomen. Wethouders Jansen en Maas 
waren daarvoor uiteraard uitgenodigd. Jansen: 
“Het was toch een beetje een feestelijk mo-
ment omdat dit een mooi resultaat is van onze 
inspanningen. Alle betrokkenen, toch een 
man of veertig, waren aanwezig; je kon pre-
cies zien hoe mooi het samenspel is geweest. 
Het ziekenhuis moest een ruimte beschikbaar 
stellen, de apothekers medicijnen leveren en 
zo waren er veel mensen die hun hart in deze 

voorziening hebben gestoken. Het is onze taak 
als wethouders om de leefbaarheid zo groot 
mogelijk te houden in de kernen. Daar hoort 

voor ons bij dat zorg zo dichtbij mogelijk be-
schikbaar blijft. Het voelde goed te kunnen 
proosten op een succesvol project.”

Nieuwe medicijnrobot in gebruik 
voor de Kempen
Inwoners kunnen bij MMC Veldhoven terecht voor spoedmedicijnen

Op vrijdag 8 april werd de robot officieel in gebruik genomen. Wethouders Jansen en Maas waren daarvoor uiteraard 
uitgenodigd. Jansen: “Het was toch een beetje een feestelijk moment omdat dit een mooi resultaat is van onze inspannin-
gen. Alle betrokkenen, toch een man of veertig, waren aanwezig; je kon precies zien hoe mooi het samenspel is geweest.” 
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2e Paasdag Grandioze Meubelshow
met vele aanbiedingen zoals:
- 5jaar verlengde garantie op alle aankopen !
- Bij aankoop v.a. 1000,- gratis artikel naar keuze !
- Voor iedere bezoeker een lekker glaasje cava ! 

Bank Genua ottomane + 2,5-zits vormt met zijn heerlijke losse 
kussens een comfortabel en stijlvol item om heerlijk in onderuit 
te zakken en binnen 14 dagen geleverd voor maar:

De luxe Avek Ninety Boxspring komt als ‘Beste uit de test’ van de Consumen-
tenbond! Nu tijdens de Paasshow ontvang je een compleet Lichtpakket 
helemaal cadeau. Het Lichtpakket bestaat uit 2 LED leeslampjes en een set 
LED in- en uitstapverlichting. Jouw totale voordeel bedraagt maar liefst 510,- 
Een complete 2-persoons Boxspring Ninety in vlakke uitvoering is verkrijgbaar 
vanaf 2.795 euro. Kom snel proe�iggen in de showroom.

Bank Modena 2,5-zits + ottomane van LABEL51 is een luxe, zeer 
kwalitatieve bank, verkrijgbaar in verschillende uitvoeringen en 
nu ook nog eens binnen 14dagen bij u in huis voor: 

www.deecho.nl - provincialeweg 65 - Veldhoven - 0402536377

Boxspringset Saba 180x200cm, electrischverstelbaar + 
bonel vering + topper + hoofdbord en pocketvering  
samen thuis geleverd en gemonteerd voor maar:

De andere woonwinkel met altijd de beste prijs ! 6000m2 wonen 3 etage’s

Paasaktie Velda Feazy 
pocketvering matras
90x200cm direct mee te nemen voor 

€195,-

Tempur showroom

- 3 5%
en alle nieuwe bestelingen -20%

€1395,-

Bank Napoli 3-zits vormt met zijn robuuste vormen en 
�jn afgewerkte details een statige en comfortabele 
bank met karakter snel in huis voor: 

Eiken wandkast in zwart gelakt  v.a.: 1995,-

Eetkamerstoelen uit v.a.: 69,-

Eiken boomstamtafel v.a.: 795,-

895,- 1795,-

1395,-
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wsz.nl

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

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

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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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Sniederslaan 12A Bladel   
Nieuwstraat 24 Eersel 
www.durlinger.com 

Ontdek onze grote 
kindercollectie

Kleur 
jouw lente

Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Dit jaar zal er in Hapert een al-
ternatief zijn voor de jaarlijkse Konings-
markt. Gezelligheid maar dan in kleine 
gezelschappen. Helaas nog geen braderie 
en groots spektakel voor de kinderen maar 
wel veel gezelligheid. Veel ondernemers 
uit Hapert doen mee en dat wordt zeer ge-
waardeerd door de organisatie. PC55 ging 
op de koffie bij twee leden van de organi-
satie: Loesje Waarma en Sander van Zui-
lichem.

Alternatief
“We moesten op een bepaald moment de 
knoop doorhakken of de Koningsmarkt in zijn 
originele vorm door kon gaan”, legt Sander de 
keuze voor een alternatieve viering uit. “Op 
dat moment waren de versoepelingen nog 
niet zodanig dat we er vertrouwen in hadden 
dat het zonder restricties door kon gaan en 
dus moesten we besluiten om een alternatief 
te zoeken. Het is namelijk best veel werk om 
alles te regelen, voldoende kooplieden te vin-
den en organisaties te vinden die hand- en 
spandiensten willen verlenen. We hopen héél 
erg dat we volgend jaar terug naar het oude 
kunnen maar voor dit jaar hebben we ook iets 
leuks bedacht.”

Speurtocht
Vanaf het moment dat de krant van 22 april 
uitkomt tot Koningsdag 17.00 uur, mag ieder-
een meedoen aan twee verschillende speur-
tochten. Loesje: “Voor kinderen zijn letters en 
cijfers verstopt in de etalages bij een hele-

boel ondernemers; van de apotheek, via de 
Oude Provincialeweg, de Alexanderhof, de 
Kerkstraat en de Markt tot aan café ’t Pleintje. 
Voor volwassenen liggen er op die plekken 
uitdagende vragen die beantwoord moeten 
worden. Alle antwoorden kunnen ingevuld 
worden op het formulier dat je in deze krant 
vindt en ingeleverd bij De Hapertse Hofda-
me. Doe dit vóór 27 april, 17.00 uur, want ’s 
avonds wordt de winnaar al bekendgemaakt.” 
Voor wie daar live bij wil zijn: om 19.00 uur in 
’t Pleintje zullen de prijzen verdeeld worden.

Optocht
Uiteraard blijft de traditie van het versieren 
van fietsen, stepjes, skelters en speelgoed-
tractoren in ere. “In een gezellige optocht 
gaan we door het dorp. We eindigen op de 
parkeerplaats vóór Divino en daar zal de 
winnaar van ‘best versierde fiets’ bekend-
gemaakt worden. Er is ook een leuke prijs te 
winnen voor de mooiste kleurplaat. Die vind 
je bij de Hapertse Hofdame, waar je ‘m ook 
mag inleveren”, aldus Sander. De kleurplaat 
en het formulier voor de speurtocht vind je in 
de PC55 van 22 april.

Sponsors
Prijzen voor de speurtochten worden beschik-
baar gesteld door de Hapertse ondernemers. 
De hoofdprijs voor de speurtocht voor volwas-
senen komt van De Houtwinkel. “Dat is al jaren 
een vaste sponsor van ons evenement en we 
zijn heel blij dat we ook dit jaar een beroep 
op hen hebben mogen doen”, vertelt Sander. 
“Ze schenken een cadeaubon die bij elke aan-
koop besteed mag worden.” Al met al hoopt de  

organisatie dat ze een leuk alternatief voor de 
traditionele markt kunnen aanbieden. Loesje: 
“Dit is vooral een leuke activiteit voor het hele 
gezin; je kunt er zelf een competitie van maken 
met familie of vrienden. Ook voor toeristen is 

het een leuke manier om Hapert wat beter te 
leren kennen.” De meivakantie begint span-
nend met de speurtochten, de kleurwedstrijd 
en de viering van de verjaardag van de Koning. 
Ben jij erbij?

Vier de verjaardag van de Koning in Hapert
Koningsdag: speurtocht, kleurwedstrijd en versierde fietsjes

Uiteraard blijft de traditie van het versieren van fietsen, stepjes, skelters en speelgoedtractoren in ere. “In een gezellige 
optocht gaan we door het dorp. We eindigen op de parkeerplaats vóór Divino en daar zal de winnaar van ‘best versierde 
fiets’ bekendgemaakt worden. Er is ook een leuke prijs te winnen voor de mooiste kleurplaat. Die vind je bij de Hapertse 
Hofdame, waar je ‘m ook mag inleveren”, aldus Sander.

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

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

IEDERE ZONDAG 
OPEN!

VOOR DEZE LAGE PRIJZEN OOK ONLINE TE BESTELLEN: WWW.PACOMEUBELEN.COM

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

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

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

1799,-
LOUNGESET XL:

998,-
U BESPAART: 801,- (45%)

1799,-
LOUNGESET:

899,-
U BESPAART: 900,- (50%)

1199,-
LOUNGESET:

699,-
U BESPAART: 500,- (42%)

589,-
TUINTAFEL 180CM:

399,-
U BESPAART: 190,- (32%)

427,-
TUINTAFEL 200CM:

299,-
U BESPAART: 128,- (30%)

398,-
LIGBED:

199,-
U BESPAART: 199,- (50%)

199,-
STIJLVOL LIGBED:

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

2699,-
LOUNGESET XXL:

1599,-
U BESPAART: 1100,- (41%)

399,-
SCHOMMELBANK:

199,-
U BESPAART: 200,- (50%)

99,-
LOUNGE STOEL:

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

98,-
HANGPARASOL
KEUZE UIT 3 KLEUREN:

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

399,-399,-
SCHOMMELBANK:

199,-

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

Tegen een meerprijs ook leverbaar in 240 cmXXL loungeset: Inclusief fauteuil en voetenbank

Inclusief luxe geweven kussen 
(exclusief sierkussen)

Inclusief gratis hoofdkussen

Inclusief grote en kleine hocker, tafel in hoogte verstelbaarAluminium loungeset voor een hele lage prijs

Alle rugleuningen zijn verstelbaar, 
inclusief extra dikke kussensIn meerdere kleuren leverbaar

1e & 2e PAASDAG OPEN 10-18u

MEER DAN 200 SETOPSTELLINGEN
DE ALLERNIEUWSTE TUINTRENDS

GROOTSTE COLLECTIE
TUINMEUBELEN
DIRECT MEE TE NEMEN: UNIEK IN DE REGIO 
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KEUKENGEMAK
Als je op zoek bent naar die héérlijke 

keuken, zet dan vooral comfort bovenaan 
jouw lijstje. Met een vaatwasser op 
hoogte en andere hulpjes creeër je 

keukengemak!

Keukengemak nodig?
Neem contact met ons op

Industrieweg 3 | 5531 AD Bladel | www.dehoutwinkelbladel.nlDESIGNERSDESIGNERS
bijzonder betaalbaarbijzonder betaalbaar

Door Jan Smets

‘Hilversum 3 bestond nog niet’, zong Herman van Veen. Nee, het is eind vijftiger jaren. De 
tijd van enkel Hilversum 1 en 2. Het geluid van de radio kwam via de middengolf binnen, 
verzuild, zoals de hele maatschappij toen. De jeugdige muziekliefhebber vond zijn heil 
bij Nederlandstalige uitzendingen van Radio Luxemburg.

De jonge Bladelnaar Steph Oomen (1940-2009) 
werd in die tijd getrokken door de techniek en 
de ontwikkeling 
van de media. Hij 
verzamelde en-
kele hobbyisten 
om zich heen. 
Ze mochten een 
G ru n d i g - b a n d-
recorder van de 
Ambachtsschool 
gebruiken. Daar-
mee maakten ze 
opnamen in Bla-
del en omgeving.

In 1959 richtte 
Steph Oomen 

daarvoor, samen met zijn vriend Frans Verspaandonk,  de 
‘Amateurs in Band Opnamen’ op. De studio was een tuin-
huisje van de familie Oomen in de latere Burgemeester 
Goossensstraat. De Beatrixlaan was er toen nog niet. 
Oomens tuin grensde aan de tuin van dokter Zijlmans op 
Sniederslaan 14. Het tuinhuisje zelf was een product van 
de houtafdeling van de Ambachtsschool, onder leiding 
van Giel Blankers.

Steph Oomen was oudste zoon van Steven Oomen, direc-
teur van de gemeentelijke Lagere Technische School, ook 
wel ambachtsschool genoemd. Vader Oomen werkte in 
Weert en Roosendaal als leraar op de LTS. Burgemees-
ter Goossens was ook voorzitter van de gemeentelijke 
school. In 1951 benoemde hij Oomen op voorspraak van 
de onderwijsinspecteur tot eerste directeur. “Steph was 
de kartrekker”, weet Frans Verspaandonk (1939) nog. Hij 
was de oudste zoon van Kees Verspaandonk, kleermaker 
en eigenaar van de herenmodezaak aan de Sniederslaan. 

Er kwam snel een nieuwe naam, een die ambitie toonde: 
‘Algemene Brabantse Omroep’ (ABO). De radiomakers 
wilden op Brabant gerichte programma’s maken, die via 
bestaande omroeporganisaties uitgezonden konden wor-
den. Frans Verspaandonk herinnert zich onder andere 
opnames van ‘Fanfarella’. Dat was een toneelstuk van Jan 
Naaijkens, mogelijk opgenomen tijdens de Groot-Kempi-
sche Cultuurdagen in 1961 in Hilvarenbeek.

Hij heeft ook nog herinneringen aan opnames tijdens de 
‘Acht van Bladel’ en van een uitvoering in Casteren. Ook 
weet hij nog van opnamen van een koor (waarschijnlijk 
‘Plena Laetitia’) in het Parochiehuis. Het geluid bleek 
verrassend goed, ook al moest het met één microfoon 
opgenomen worden.

Jannie Koppert-van der Schans werd er na enige tijd als omroepster bij betrokken. De feest-
week ‘Sniederieën’ van 9 tot 17 juni 1962 was het eerste project waar ze aan meewerkte, weet 
ze nog. Samen met Jan Pijnenburg en Oomen zeulde ze een bandrecorder mee om opnames 
te maken op het marktplein. In het tuinhuisje werden de opnames gemonteerd en als uitzen-
ding opgenomen. Ze werden door de KRO uitgezonden in de programma’s ‘Grensland’ en 
‘Signaal’, waarin de katholieke omroep regionaal nieuws programmeerde.

Inmiddels was de groep uitgegroeid tot een tiental medewerkers. Onder hen was Frans 
Vermeeren, zoon van meester Harrie Vermeeren. Hij was voor zijn dienstplicht in Nieuw 

Guinea ingekwartierd. Hij functi-
oneerde als contactpersoon met 
‘Radio Omroep Nederlands Nieuw 
Guinea’ en zorgde ervoor dat de 
banden met Brabants nieuws en 
een groetenprogramma in de oost 
werden uitgezonden. 

Ze maakten toen al veertiendaagse 
uitzendingen voor het Nederlands 
Astmacentrum in Davos. Berna-
dette van Gerven-Verspaandonk - 
een jongere zus van Frans - weet 
nog, dat ze gedichtjes voorlas voor 
de luisteraars in Davos. De uitzen-
dingen met groeten liepen goed. 
Er werd een vergoeding gevraagd 
van 30 cent per groet. Oomen c.s. 
grepen het aan om een professio-
nele Telefunken bandrecorder te 
kopen. De Wereldomroep was in-
tussen echter ook met een groe-
tenprogramma gestart, waardoor 
de inkomstenbron voor de ABO snel 
opdroogde.

Er is een krantenknipsel (onge-
dateerd, maar waarschijnlijk uit 
1962/63) waarin acties aangekon-
digd worden waarmee 1500 gulden 
opgehaald moet worden om de ap-
paratuur af te betalen. 

Het basisidee van de ‘Algemene Bra-
bantse Omroep’ was het aanleggen 
van een gesproken, op banden vast-
gelegd, Brabants archief. In deel 2 
van dit artikel beschrijven we hoe de 
Bladelnaren hun weg zochten in het 
omroepbestel en enkele jaren de ra-
diostem waren van Brabant. Belang-
rijk, vonden ze, want Hilversum was 
veel te veel op de Randstad gericht.

Dit verhaal is tot stand gekomen met 
medewerking van Frits en Olav Oomen, 
Frans Verspaandonk, Jannie Koppert-
van der Schans, Bas van Loon en 
Christ van den Besselaar.

de ontwikkeling 

tenprogramma gestart, waardoor 

Er is een krantenknipsel (onge-
dateerd, maar waarschijnlijk uit 
1962/63) waarin acties aangekon-
digd worden waarmee 1500 gulden 
opgehaald moet worden om de ap-
paratuur af te betalen. 

Het basisidee van de ‘Algemene Bra-
bantse Omroep’ was het aanleggen 
van een gesproken, op banden vast-
gelegd, Brabants archief. In deel 2 
van dit artikel beschrijven we hoe de 
Bladelnaren hun weg zochten in het 
omroepbestel en enkele jaren de ra-
diostem waren van Brabant. Belang-
rijk, vonden ze, want Hilversum was 
veel te veel op de Randstad gericht.

Dit verhaal is tot stand gekomen met 
medewerking van Frits en Olav Oomen, 
Frans Verspaandonk, Jannie Koppert-
van der Schans, Bas van Loon en 
Christ van den Besselaar.

Brabantse regionale 
omroep begon in Bladel
Deel 1: Hoe Bladelse vrienden radio maakten

HISTORIE
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bereikbaarheid centrum Bladel tijdens Blaalse 
Carnaval 2022

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis
27 april 2021
Woensdag 27 april is het gemeentehuis gesloten in 
verband met Koningsdag. 

5 en 6 mei 2021
Donderdag 5 mei is het gemeentehuis gesloten in 
verband met Bevrijdingsdag.
Vrijdag 6 mei is het gemeentehuis gesloten in 
verband met een collectieve vrije dag.

26 en 27 mei 2021
Donderdag 26 mei is het gemeentehuis gesloten in 
verband met Hemelvaartsdag.
Vrijdag 27 mei is het gemeentehuis gesloten in 
verband met een collectieve vrije dag.

Van vrijdag 15 april tot en met dinsdag 19 april 2022 
staat de carnavalstent weer op de Markt in Bladel voor 
het evenement Blaalse Carnaval. Dit keer niet tijdens 
carnaval, maar in verband met corona in het 
paasweekend. Dit heeft gevolgen voor de bereikbaarheid 
van het centrum. 

Afsluiting Markt
In het belang van de verkeersveiligheid, ook tijdens de 
op- en afbouw van de tent, en handhaving van de 
openbare orde wordt de Markt voor het gemeentehuis 
(Toeristisch Informatiepunt (TIP) tot aan kruising Van 
Dissellaan - Beatrixlaan) afgesloten voor doorgaand 
verkeer. De afsluiting vindt plaats van dinsdagmorgen 
12 april 2022 tot en met donderdag 21 april 2022. 
Vanaf vrijdag 22 april 2022 is de weg weer open en kan 
de Markt weer gebruikt worden. 

Er wordt vanaf de rotonde bij de bakkerij een afzethek 
half op de rijbaan geplaatst. Hierop wordt aangegeven 
dat doorgaand verkeer is gestremd, bereikbaar tot circa 
50 meter. 

Afsluiting Sniederslaan
De Sniederslaan, vanaf de hoek Burgemeester van 
Houdtplein tot en met de Markt, zal van zaterdag 
15 april 2022 18.00 uur tot en met maandagmorgen 
18 april 2022 08.00 uur afgesloten worden. Dit in 
verband met de verkeersveiligheid voor het uitgaand 
publiek.

Verplaatsing weekmarkt
De weekmarkt zal op woensdag 13 april en op 
woensdag 20 april verplaatst worden naar de 
Sniederslaan. In verband met de verplaatsing zal de 
Sniederslaan ook op woensdag 13 en 20 april 2022 
afgesloten worden voor doorgaand gemotoriseerd 
verkeer. Ook verzoeken wij u om geen gebruik te maken 
van de parkeervakken in de Sniederslaan op deze 
woensdagen tussen 07.00 en 18.00 uur.

Fietsenstalling
Op de Posthof wordt een fietsenstalling voor de 
carnavalsvierders ingericht. Om te zorgen dat het 
centrum bereikbaar blijft voor hulpdiensten en om 
overlast te voorkomen wordt verzocht gebruik te maken 
van deze fietsenstalling en de fietsen dus niet elders in 
het centrum te plaatsen.

Busdienstregeling tijdelijk aangepast in verband 
met Carnavalsoptocht Blaalse Strip
In verband met de Carnavalsoptocht de “Blaalse Strip” 
wordt op zondag 17 april 2022 de Bleijenhoek en 
Markt afgesloten voor doorgaand verkeer. In overleg 
met Hermes Groep wordt een omleidingsroute gereden 
en alleen het busstation aan de Provincialeweg wordt 
gebruikt. Vanaf 17.30 uur zal de Bleijenhoek weer vrij- 
gegeven worden, zodat de bussen weer gebruik kunnen 
maken van hun reguliere busdienstregeling/route.

Wij wensen u veel plezier!

Kent u iemand die een lintje verdient?
Komende 26 april vindt de jaarlijkse lintjesregen van 
2022 plaats. De aanvragen hiervoor zijn al ingediend. 
Maar kent u een vrijwilliger die een lintje verdient? Dan 
kunt u alvast iemand voordragen voor een Koninklijke 
Onderscheiding voor de lintjesregen van 2023. 

Koningsdag 2023 lijkt misschien ver weg, maar de 
voorbereidingen voor het toekennen van Koninklijke 
onderscheidingen bij die gelegenheid beginnen 
binnenkort weer. Als u vindt dat iemand in uw 
omgeving in aanmerking komt voor een Koninklijke 
onderscheiding, kunt u een aanvraag indienen bij de 
burgemeester. Om een Koninklijke onderscheiding te 
verkrijgen zijn verdiensten voor de gemeenschap 
(maatschappelijk, economisch, sociaal, cultureel of 
sportief terrein) belangrijk. Verenigingen, instellingen 
en maatschappelijke organisaties spelen daarom een 
belangrijke rol bij het indienen van aanvragen.

Voor de Orde van Oranje-Nassau komen mensen in 
aanmerking met (langdurige) bijzondere verdiensten 
voor de samenleving. Denk aan de vele vrijwilligers die 
actief zijn op sociaal-maatschappelijk gebied. Niet 
alleen bestuurders komen in aanmerking, maar ook 
mensen die door hun inzet verenigingen draaiend 
houden. Een Koninklijke onderscheiding kan worden 
toegekend bij Algemene Gelegenheid (Koningsdag) of 
bij een bijzondere persoonlijke gelegenheid 
(bijvoorbeeld een jubileum).

Hoe draagt u iemand voor?
Een aanvraagformulier voor een Koninklijke 
onderscheiding kunt u downloaden via www.lintjes.nl 
of opvragen bij het bestuurssecretariaat (telefoon 088-
4970555). Bij de aanvraag moet uitgebreid vermeld 
worden waarom de betreffende persoon wordt 
voorgedragen. Een nauwkeurige omschrijving van de 
verdiensten en de tijd die hieraan besteed wordt is erg 
belangrijk. Daarnaast dient dit te worden ondersteund 
door de betreffende organisatie. Het is belangrijk dat 
u de volledige persoonsgegevens en uw relatie tot 
de betrokkene hierbij vermeldt. Het invullen van een 
voorstelformulier vergt tijd en de nodige inspanning. 

Het indienen van een aanvraag betekent niet 
automatisch dat de onderscheiding ook wordt 
toegekend. De burgemeester beoordeelt de aanvraag 
zorgvuldig en stuurt deze met zijn advies naar de 
Commissaris van de Koning. Daar wordt de aanvraag 
bekeken en doorgestuurd naar het Kapittel van de 
Civiele Orden. Deze commissie brengt uiteindelijk 
advies uit aan de Koning.

Termijnen waarmee u rekening moet houden
De aanvragen moeten tijdig in ‘Den Haag’ afgehandeld 
worden. Een lange periode van voorbereiding en 
behandeling is nodig. Dit betekent dat:
•  u de aanvraag voor Koningsdag 2023 vóór 1 juli 

2022 moet inleveren bij de gemeente;

•  de aanvraag voor een bijzondere persoonlijke 
gelegenheid uiterlijk zes maanden vóór de datum 
van uitreiking binnen moet zijn bij de gemeente.

Informatie
Voor meer informatie over het aanvragen van een 
Koninklijke onderscheiding kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat van de gemeente Bladel. 
Daarnaast kunt u de volgende websites raadplegen: 
www.lintjes.nl en www.kanselarij.nl.
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Wethouder Van der Linden strooit met basisschoolleerlingen bloemzaadjes uit

Op dinsdag 5 en woensdag 6 april 2022 hebben de 
gemeente Bladel en werkgroep BlauwgroenBladel 
bloemzaadjes en boekjes over Klimaatadaptatie 
uitgedeeld aan de leerlingen van alle basisscholen in de 
gemeente Bladel, Pius X en Pius X VMBO 
praktijkonderwijs. Wethouder Van der Linden deelde op 
de Toermalijn het informatiepakket uit en strooide 
vervolgens met enkele leerlingen de bloemzaden uit op 
het veld bij de school. “De jeugd is de toekomst dus we 
vertellen de kinderen graag wat de gevolgen zijn van de 
klimaatverandering. Wij kunnen allemaal ons steentje 
bijdragen! Hoe klein ook, ieder stap helpt”, aldus de 
wethouder. De kinderen zijn als het ware 
klimaatambassadeur om hun ouders, broers en zusjes, 
ooms en tantes en andere familieleden (ook) bewust 
maken van de gevolgen.

BIJzondere actie
Kinderen leren op school over ons ecosysteem. In dit 
systeem heeft de bij een BIJzonder plekje; 80% van alle 
planten op aarde is voor de voortplanting of evolutie 
afhankelijk van de bestuiving van de bij. Zonder bijen 
geen groenten, geen noten, geen chocolade, geen koffie 
en geen fruit. We hebben hem dus hard nodig. Daarom 
vraagt de gemeente de kinderen om hun hulp. Iedere 
leerling ontvangt een zakje met één- en meerjarig 
fleurig, blauw(ig) bloemenzaad voor 5 tot 6 m2. In 
totaal zijn er meer dan 2000 bloemzaadzakjes 
uitgedeeld. Hiermee kunnen bijen (en vlinders) tot laat in 
het jaar genoeg te eten hebben.

Bladel kleurt blauw
De gemeente en werkgroep brengen in kaart op welke 
plaatsen de bloemzaadjes zijn uitgestrooid. Meer 
informatie hierover en tips voor uw tuin zijn te vinden 
op blauwgroenbladel.nl/bloemenplekjes. De afdeling 
groenonderhoud van de gemeente Bladel weet zo ook 
waar er gezaaid is. In de bloemzakzaadjes zitten onder 

andere zaadjes voor blauwe aster, korenbloem en 
blauwe campanula. De gemeente hoopt op een mooie 
blauwe lappendeken van veldjes met gezaaide bloemen. 

Meer blauw én groen 
De kleur blauw linkt ook naar water. Het weer in 
Nederland wordt steeds extremer. Hevige regenbuien en 
lange periodes van hitte en droogte volgen elkaar op. 

Daarbij krijgen we steeds vaker te maken met problemen 
als hittestress en wateroverlast, omdat onze 
leefomgeving sterk is versteend. Stenen verkoelen niet 
op een hete dag en laten geen water door wanneer het 
regent. Dat regenwater kan het riool overbelasten of uw 
kelder inlopen. Meer groen gaat dit tegen, heeft een 
positief effect op de mentale gezondheid én zorgt voor 
meer insecten en dieren.

Bestrijding Eikenprocessierups

Het seizoen van de eikenprocessierups zit er weer aan te 
komen. Dit vervelende beestje zal nooit meer helemaal 
verdwijnen. Omdat de overlast vorig jaar minder was, is 
de kans groot dat er ook dit jaar minder rupsen zullen 
zijn. Toch gaan we op sommige plaatsen weer preventief 
bestrijden. Dit doen we in kwetsbare gebieden waar veel 
eiken staan en waar veel mensen komen. Sportparken, 
speelterreinen en scholen zijn hier een voorbeeld van. In 
sommige straten in het buitengebied waar al een aantal 
jaren veel rupsen zitten, wordt ook preventief bestreden. 
Maar in totaal wordt er minder preventief bestreden dan 
voorgaande 2 jaren.

Preventief bestrijden is een methode waarbij met een 
boomnevelspuit op een tractor een biologisch middel in 
de kruin van de boom gespoten wordt. De rupsen eten 
de blaadjes en gaan dood. Als de eerste blaadjes aan de 
eiken komen, is het tijd om te spuiten. Hier is geen 
exacte datum voor. Het heeft te maken met de 
buitentemperatuur. Hoe warmer het is, des te eerder 
wordt er behandeld. Over het algemeen is dit tussen  
15 april en 30 april.

Deze preventieve bestrijding is nauwkeurig werk. De 
juiste weersomstandigheden tijdens de behandeling zijn 
hierbij erg belangrijk. Het mag niet regenen en niet te 
hard waaien. Daarom wordt er meestal ’s avonds, ’s 
nachts en ’s ochtends gespoten. Vaak gaat het om grote 
bomen. Om de kruin van de boom te bereiken is heel 
veel kracht nodig. Dit kan leiden tot geluidsoverlast. 
Vooral ’s nachts en in de bebouwde kom kan het erg 
hard klinken. Dus als u in de komende weken ’s nachts 
veel lawaai hoort, is de kans groot dat het met de 
bestrijding te maken heeft. Wij vragen hiervoor uw 
begrip.

De natuur laat zich niet regelen. De rupsen komen pas 
uit het eitje zodra de eiken bladeren beginnen te 
vormen. Omdat niet alle eiken tegelijk in blad komen, 
kan het zomaar zijn dat er meer dan een week verschil in 
zit voordat alle eitjes uitkomen. Helaas is het dus niet zo, 
dat als een boom behandeld is, er geen rupsen meer 
aanwezig kunnen zijn op de boom. 

Wat doet de gemeente nog meer aan preventie?
Door de klimaatverandering verandert de natuur. Omdat 
de zomers en winters steeds warmer worden, krijgen we 
steeds meer te maken met soorten die van oorsprong 
vooral in Zuid-Europa voorkomen. De eikenprocessierups 
is er één van. Het bomenbestand van de gemeente 
bestaat voor één derde deel uit zomereiken. Deze staan 
vaak in laanstructuren naast wegen. Er is hier 
onvoldoende leefruimte voor de natuurlijke vijand van 
de eikenprocessierups. De laatste jaren hebben we 
daarom op veel verschillende locaties 
bloembollenmengsels gepoot. Daarnaast zorgen we 
voor meer biodiversiteit in boomsoorten. Door deze 
maatregelen toe te passen, wordt de leefomgeving van 
de vijand van de eikenprocessierups verbeterd.

Om een goede natuurlijke balans te krijgen, is het ook 
belangrijk dat de bermen op de juiste manier beheerd 
worden. In het verleden werden de bermen 2 keer per 

jaar kort gemaaid. De laatste jaren zijn voor een groot 
gedeelte de bermen maar 1 keer gemaaid en locaties 
waar het mogelijk was, helemaal niet. Hierdoor krijg je 
een plantengroei in de bermen die bijdraagt aan een 
beter ecosysteem. Er wordt nu onderzoek gedaan naar 
de kruidenbegroeiing van de bermen. Diverse 
vogelsoorten zijn een natuurlijke vijand voor de 
eikenprocessierups. Meesjes, spreeuwen en kauwen zijn 
hier een voorbeeld van. Op verschillende locaties hebben 
we mezenkastjes gehangen. Met deze preventieve 
maatregelen proberen we dit evenwicht te herstellen en 
de natuurlijke vijanden te stimuleren.

Wat kunt u zelf doen aan preventie?
Als burger kunt ook een bijdrage leveren om de 
bestrijding van de eikenprocessierups tegen te gaan. 
Meesjes zitten graag in een bebouwde omgeving met 
veel struiken. Als u zelf nestkastjes ophangt in uw tuin, 
zult u zien dat deze heel snel bewoond gaat worden 
door een meesje. Door het poten van bepaalde soorten 
bloembollen en het planten van vaste planten, verbetert 
u de biodiversiteit in de tuin en dus ook het ecosysteem. 
Dit draagt weer bij aan een betere leefomgeving voor 
natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Tevens 
verfraait u uw tuin ermee en snijdt het mes dus aan 
twee kanten.
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niet te makkelijk!
Oplichters worden steeds slimmer. Ze verzinnen steeds 
weer nieuwe manieren om mensen van hun 
privégegevens of bezittingen te beroven. Iedereen kan 
slachtoffer worden van dergelijke trucs, ook ouderen. 
Tijdens de coronacrisis waren er bijvoorbeeld oplichters 
die zich voordeden als verpleger en u zogenaamd 
komen prikken. Of een bankmedewerker die even bij u 
langskomt, omdat u niet naar de bank kunt komen. Het 
ministerie van Justitie en Veiligheid en zijn partners 
hebben de handen ineengeslagen om voorlichting te 
geven over de verschillende methodes van deze 
oplichters.

Campagne Senioren en Veiligheid 2022
In april 2022 is de campagne ‘Maak het oplichters niet 
te makkelijk’ helemaal in het teken van senioren & 
veiligheid. Er wordt aandacht besteed aan verschillende 
vormen van criminaliteit waar ouderen regelmatig 
slachtoffer van worden. In deze campagne krijgen 
senioren concrete tips om te voorkomen dat ze 
slachtoffer worden van criminaliteit en wat ze moeten 
doen als het wel gebeurt.

Met de slogan ‘Maak het ze niet te makkelijk’ wordt 
gedurende vier weken aandacht besteed aan 
verschillende vormen van criminaliteit: phishing, 
spoofing, hulpvraagfraude (via bijvoorbeeld WhatsApp) 
en babbeltrucs.

Phishing
In een bericht, bijvoorbeeld een e-mail of sms, wordt 
gevraagd om te klikken op een link of om in te loggen. 
Die link kan bijvoorbeeld leiden naar een valse website 
van een bank, waarin u gevraagd wordt om uw 
gegevens in te vullen. Op deze manier proberen 
internetcriminelen toegang te krijgen tot uw computer 
of uw persoonlijke gegevens. Deze manier om gegevens 
te achterhalen heet phishing (letterlijk: ‘hengelen’). Met 
die gegevens kunnen internetcriminelen u vervolgens 
veel geld afhandig maken. Ook vraagt men soms direct 
om geld over te maken.

Spoofing
Bij spoofing wordt er een trucje gebruikt om een andere 
identiteit aan te nemen. Spoofing betekent letterlijk 
‘nabootsen’. De oplichter kan zich telefonisch voordoen 
als iemand van uw bank. Het telefoonnummer 
manipuleert hij, waardoor ook daadwerkelijk het 
telefoonnummer van de bank op uw telefoon verschijnt. 
De oplichter zegt dat er wat mis is met uw 
betaalrekening of bankaccount en vraagt u om geld over 
te maken naar een zogenaamde kluisrekening of veilige 
rekening. Ook kan de oplichter vragen om privé- of 
inloggegevens.

Hulpvraagfraude
Bij hulpvraagfraude doet een oplichter zich voor als een 
bekende via bijvoorbeeld WhatsApp. Bijvoorbeeld als uw 
(klein)zoon of (klein)dochter, maar regelmatig ook als 

vriend of vriendin. Er wordt gevraagd om hem of haar 
snel te helpen door geld over te maken of te klikken op 
een betaalverzoek.

Vaak staat in het eerste bericht dat de ‘bekende’ een 
nieuw mobiel nummer heeft. Doordat in het bericht 
staat dat er grote nood is en het geld direct nodig is, 
zijn veel mensen geneigd om het geld aan ‘deze 
bekende’ toch maar snel over te maken. Vertrouw zo’n 
bericht daarom niet zomaar en bel altijd de persoon 
eerst zelf op via het oude nummer.

Babbeltrucs
Oplichters komen vaak betrouwbaar over. Ze bellen bij u 
aan, spreken u op straat aan of bellen u op. Zogenaamd 
namens de bank, de thuiszorg of zelfs om een 
toiletbezoek voor hun kind. Eenmaal binnen worden op 
die manier elk jaar vele mensen van hun bezittingen 
beroofd. Ook proberen oplichters mensen aan de deur 
te laten pinnen. Als ze de pincode af kunnen kijken en u 
vervolgens van uw pas kunnen beroven, halen ze zoveel 
mogelijk geld van uw rekening.

Meer informatie?
Op de website www.maakhetzeniettemakkelijk.nl/
senioren-en-veiligheid vindt u meer informatie en tips 
over de meest voorkomende methodes die criminelen 
gebruiken. Ook staan hier enkele informatieve filmpjes 
en webinars (online uitzendingen).

Ontmoet nieuwe mensen 
op de events van Lofjoe!
Voor mensen met een verstandelijke 
beperking of leerachterstand

Liefde en vriendschap; iedereen heeft het nodig. 
Met een verstandelijke beperking of leerachterstand, 
is het maken van nieuwe vrienden of het vinden van 
een relatie niet altijd makkelijk. Kennis over sociale 
regels en vaardigheden zijn niet altijd 
vanzelfsprekend. Ondersteuning hierbij kan dan fijn 
zijn! Ook in de Kempen is er behoefte aan 
ontmoeting voor deze groep. Daarom werken de 
Kempengemeenten samen met Lofjoe. Lofjoe 
organiseert ontmoetings- en thema-avonden voor 
mensen met een leerachterstand of verstandelijke 
beperking (met of zonder autisme).

Ontmoetingsavonden
Vanwege corona was het nog niet mogelijk om 
ontmoetingsavonden te organiseren. Nu kan dat 
wel! Op de volgende dagen hebben we deze 
gepland in de Groote Aard in Eersel. De 
bijeenkomsten duren van 19.00 tot 21.00 uur. 
•  Woensdag 18 mei: ontmoet nieuwe mensen 

tijdens een ontmoetingsavond. Spannend? Dan 
helpen de mensen van Lofjoe daarbij!

•  Dinsdag 7 juni: tijdens een thema-avond is er 
informatie over hoe contact te kunnen maken met 
anderen. Wat werkt wel en wat werkt niet? 

• Vrijdag 15 juli: ontmoetingsavond (zie hierboven).

Voor wie? 
3 Bent u 18 jaar of ouder?
3  Woonachtig in de gemeente Bergeijk, Bladel, 

Eersel of Reusel-De Mierden?
3  Op zoek naar vriendschap en/of een relatie?
3  En heeft u een verstandelijke beperking of 

leerachterstand?

Meld u dan voor 1 mei aan via  
www.reuseldemierden.nl/lofjoe Let op: er zijn een 
beperkt aantal plekken beschikbaar.

Verlenging aanbestedings- en bouwfase 
Gemeenschapshuis aan de Markt in Bladel
De bouw van een nieuw gemeenschapshuis aan de 
Markt in Bladel (in de voormalige Rabobank) start later 
dan was voorzien. Op dit moment bevindt het project 
zich in de laatste fase van het aanbestedingstraject (en 
daarmee van de gunning aan een aannemer). 

Misschien heeft u in het nieuws gelezen dat de (bouw)
grondstoffenmarkt met schaarste te maken heeft. Dat 
geldt niet alleen voor de particuliere markt. Die 
schaarste heeft grote impact op aannemers en 
daarmee dus ook voor de gemeente Bladel als 
aanbestedende opdrachtgever. Het gaat dan om 
prijsvorming en (inkoop)risico’s, maar ook om de 
planning (beschikbaarheid van materiaal). Bovendien is 
voor dit specifieke project, van een complexe 
vernieuwbouw in en aan een bestaand pand, veel 
specifieke (voor)kennis en expertise bij de aannemers 
nodig. Zij moeten in de huidige (markt)omstandig-

heden tot een realistische inschrijving komen.  
De gemeente heeft daarom besloten om een extra 
onderzoeks- en optimaliseringsfase aan het 
aanbestedingstraject toe te voegen. Alleen dan kan de 
gemeente binnen haar kaders van budget, ontwerp en 
functionaliteit goed aanbesteden en gunnen. Daarover 
zijn met alle partijen goede procesafspraken gemaakt.

Planning 
Bovenstaande ontwikkelingen hebben consequenties 
voor de planning. De gemeente verwacht nu uiterlijk 
voor de bouwvak van 2022 (begin augustus) 
meer duidelijkheid en zekerheid te hebben om de 
aanbesteding te kunnen afronden. Bij de definitieve 
gunning kan dan ook de opleverdatum vastgelegd 
worden. Op dit moment wordt rekening gehouden 
met een oplevering van het nieuwe gemeenschapshuis 
aan de Markt vóór de bouwvak van 2024.
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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. Groot onderhoud asfaltverhardingen, De Lei Netersel donderdag 14 april 2022 en  KWS Infra Eindhoven
   vrijdag 15 april 2022
4. Groot onderhoud asfaltverhardingen, Neptunus Hapert vrijdag 15 april en dinsdag 19 april 2022 KWS Infra Eindhoven
5. Groot onderhoud asfaltverhardingen, Polaris Hapert vrijdag 15 april en dinsdag 19 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

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 29 maart 2022 de volgende besluiten 
genomen:

Ontwerp-raadsmededeling overheveling budgetten 
van 2021 naar 2022
Ingestemd met de budgetoverhevelingen en de raad 
wordt geïnformeerd.

1e wijziging Legesverordening 2022
De 1e wijziging Legesverordening 2022 wordt vastgesteld.

Invordering verbeurde dwangsommen
Het verzoek tot invordering van de verbeurde 
dwangsommen t.a.v. de overtredingen in Casteren, wordt 
toegewezen door het nemen van een 
invorderingsbeschikking.

Bestemmingsplan Stedelijk gebied 2022
Aan de raad wordt voorgesteld om:
1.  Geen exploitatieplan vast te stellen, omdat het verhaal 

van kosten anderszins is geregeld;
2.  De concept Nota zienswijzen Stedelijk gebied 2022 vast 

te stellen;

3.  Het bestemmingsplan Stedelijk gebied 2022 gewijzigd 
vast te stellen, met inachtneming van de wijzigingen uit 
de Nota zienswijzen;

4.  De provincie Noord Brabant te verzoeken om binnen de 
termijn van 6 weken na vaststelling over te mogen 
gaan tot bekendmaking van de plannen.

Beantwoording vragen artikel 41 RvO PRO5 inzake 
stagnatie en zorgen over bouw CPO Den Tip in 
Casteren
De gemeenteraad wordt geïnformeerd.

Beantwoording vragen artikel 41 RvO VVD inzake 
stand van zaken Oekraïense vluchtelingen
Ingestemd met de beantwoording van de vragen en deze 
wordt met behulp van een raadsmededeling voorgelegd 
aan de gemeenteraad.

Beslissing op bezwaar subsidie duurzame energie
Ongegrond verklaard. Het omstreden besluit wordt in 
stand gelaten.

Beslissing op bezwaar subsidieverordening 
duurzame energie voor particulieren
Ongegrond verklaard. Het omstreden besluit wordt in 
stand gelaten.

Beslissing op bezwaar subsidieverordening 
duurzame energie voor particulieren
Ongegrond verklaard. Het omstreden besluit wordt in 
stand gelaten.

Positionering gemeente Bladel – adviesrapport 
betreffende de vrijetijdseconomie
1.  Kennis genomen van het adviesrapport betreffende de 

vrijetijdseconomie – Positionering gemeente Bladel.

Beleidsregels bijzondere bijstand en 
tegemoetkoming kinderopvang SMI Bladel 2022
1.  De Beleidsregels bijzondere bijstand Bladel 2022 

vastgesteld met ingangsdatum 15 april 2022;
2.  De Beleidsregels tegemoetkoming kinderopvang SMI 

Bladel 2022 vastgesteld met ingangsdatum 15 april 
2022;

3.  De Beleidsregels bijzondere bijstand Bladel 2021 
ingetrokken per 15 april 2022.

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.

Intrekking omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit intrekking
Hoogeloon
•    De Langrijt 4, geheel intrekken van de vigerende 

omgevingsvergunning milieu voor het houden van 
varkens. Datum besluit: 01-04-2022.

Melding apv/bijzondere wetten 
gemeld

Bladel
•    Markt, organiseren van de Blaalse Carnaval van 

15  t/m 19 april 2022; 
•    Bleijenhoek en Markt, organiseren van de 

carnavalsoptocht ‘’De Blaalse Strip’’ op 17 april 2022.

Gemelde milieumelding
Bladel
•    De Uitgang 6, wijzigen van de vloeruitvoering van de 

melkveestal en het wijzigen van de veebezetting.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning
Bladel
•    Markt 6, realiseren van twee ondergrondse 

putbehuizingen ten behoeve van een 
bodemenergiesysteem;

•    Troprijt 7 t/m 7N, brandveilig gebruiken van een 
groepszorgwoning; 

•    Willem van Oranjelaan 66, bouwen van een 
overkapping.

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•    Hallenstraat 27, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het bouwen van een bedrijfshal. Datum besluit: 
04-04-2022; 

•    Willem van Oranjelaan 19, bouwen van een carport. 
Datum besluit: 04-04-2022.

Casteren
•    Zandstraat 4, uitbreiden van een woning door middel 

van een dakopbouw. Datum besluit: 01-04-2022.

Hapert
•    De Wijer 21, bouwen van een woning. Datum besluit: 

30-03-2022;
•    Oude Provincialeweg ter hoogte van huisnummer 

21 en 21B (MFA), plaatsen van een Kunstwerk 
“Wij Samen”. Datum besluit: 04-04-2022.

Hoogeloon
•    Hoofdstraat 65A, wijzigen ruimte kapsalon naar 

wonen en nieuw gebruik kapsalon (als huis gebonden 
beroep) in bijgebouw. Datum besluit: 01-04-2022.

Verleende Vergunning apv/
bijzondere wetten
Bladel
•    parkeervak ter hoogte van Marktstraat 5B, plaatsen 

van een puincontainer van 1 tot 30 mei 2022. 
Datum besluit: 30-03-2022.
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louwers-hanique

Richard Pauly Tegel-
werken & Tegelverkoop

Chinees restaurant 
Bamboo Inn

Glas-/Schildersbedrijf
Lemmens

corebouw

cafe
de gaopert

Tot ziens

in den Tref

Habufa 
Meubelen BV

Roadservice De Kempen 

Fortune Coffee 
Regio Hapert

MCB Direct

Piet Hoevenaars 
Sign Industries

Loonbedrijf 
Waterschoot

Autobedrijf van Mossel 
Hapert BV

ISL installatiebedrijf

bma Verhuur

Kennis Totaaltechniek

Nieles Electrotechniek

Automobielbedrijf 
P. van de Ven Vessem

P. Pruijmboom en Zn 
Metaalhandel

Castelijns 
sloopwerkzaamheden & asbestsanering

Kempen Packaging
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KempenOptocht 2022
 met 17   wagens                en grote loopgroepen

tatat

WWW.HAPERT.COM

hoofdsponsor

 met 17   wagens                en grote loopgroepen met 17   wagens                en grote loopgroepen met 17   wagens                en grote loopgroepen met 17   wagens                en grote loopgroepen

Leijten Verspaning

Brima automatisering

Dijkmans bestratingen

Wil Wouters 
installatietechniek B.V.

Hypotheekhulp.nl/Lamers & Van de Wijdeven

Werner van Gestel

De Houtwinkel Bladel

Stappaerts mode en wonen

Woontrend Hapert

Gijsbers Installatietechniek B.V.

Snelders Consulting

Cafè ‘t Pleintje

Bouwbedrijf van Gisbergen

Van Dingenen Transport BV

“Haar” Salonneke is er ook voor “Hem”

Citroen automobielbedrijfLavrijsen Hapert

Cafe den Bels Casteren

Janne Wouters Goudsmid - Juwelier

J. van Uijthoven en Zn bv

Groenrecycling Hapert

Brocante Chez Nous

Schoonmaakbedrijf Keurig en Schoon

Installatiebedrijf Bram Vosters

Wijnslijterij Hendriks

Automobielbedrijf Mink

VGL Logistics

Matrex Molds

Hoveniersbedrijf Rob Veron

Volvo van Roosmalen

DA Antonius

Podopraktijk De Kempen

Lavrijsen Haarden

VGL Logistics

www.attractie.info

De KempenOptocht is 
kleinkunst met een grote ‘K’ 

en genieten met een grote ‘G’.

‘T P rkeie
tea rc iy nt graP

Cafetaria
de zaak

maandag18 april
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louwers-hanique

Richard Pauly Tegel-
werken & Tegelverkoop

Chinees restaurant 
Bamboo Inn

Glas-/Schildersbedrijf
Lemmens

corebouw

cafe
de gaopert

Tot ziens

in den Tref

Habufa 
Meubelen BV

Roadservice De Kempen 

Fortune Coffee 
Regio Hapert

MCB Direct

Piet Hoevenaars 
Sign Industries

Loonbedrijf 
Waterschoot

Autobedrijf van Mossel 
Hapert BV

ISL installatiebedrijf

bma Verhuur

Kennis Totaaltechniek

Nieles Electrotechniek

Automobielbedrijf 
P. van de Ven Vessem

P. Pruijmboom en Zn 
Metaalhandel

Castelijns 
sloopwerkzaamheden & asbestsanering

Kempen Packaging

1ste PAASKempenOptocht 2022
 met 17   wagens                en grote loopgroepen met 17   wagens                en grote loopgroepen
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KempenOptocht 2022
 met 17   wagens                en grote loopgroepen

tatat

WWW.HAPERT.COM

hoofdsponsor

 met 17   wagens                en grote loopgroepen met 17   wagens                en grote loopgroepen met 17   wagens                en grote loopgroepen met 17   wagens                en grote loopgroepen

Leijten Verspaning

Brima automatisering

Dijkmans bestratingen

Wil Wouters 
installatietechniek B.V.

Hypotheekhulp.nl/Lamers & Van de Wijdeven

Werner van Gestel

De Houtwinkel Bladel

Stappaerts mode en wonen

Woontrend Hapert

Gijsbers Installatietechniek B.V.

Snelders Consulting

Cafè ‘t Pleintje

Bouwbedrijf van Gisbergen

Van Dingenen Transport BV

“Haar” Salonneke is er ook voor “Hem”

Citroen automobielbedrijfLavrijsen Hapert

Cafe den Bels Casteren

Janne Wouters Goudsmid - Juwelier

J. van Uijthoven en Zn bv

Groenrecycling Hapert

Brocante Chez Nous

Schoonmaakbedrijf Keurig en Schoon

Installatiebedrijf Bram Vosters

Wijnslijterij Hendriks

Automobielbedrijf Mink

VGL Logistics

Matrex Molds

Hoveniersbedrijf Rob Veron

Volvo van Roosmalen

DA Antonius

Podopraktijk De Kempen

Lavrijsen Haarden

VGL Logistics

www.attractie.info

De KempenOptocht is 
kleinkunst met een grote ‘K’ 

en genieten met een grote ‘G’.

‘T P rkeie
tea rc iy nt graP

Cafetaria
de zaak

maandag18 april
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Markt 3 • Bladel • T 0497 388 456
www.restaurantnagoya.nl

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

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

DONDERDAG 21 APRIL 

MUZIEKMIDDAG VOOR SENIOREN
Locatie: De Ster, Den Houtert 6, Lage Mierde.
Tijd: 13.30-16.00 uur. Gratis entree. Middag 
met heerlijke Nederlandstalige nummers, 
samen met De Grensmuzikanten.

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.

VR. 22 T/M WO. 27 APRIL 

SPEURTOCHTEN KONINGSMARKT 
HAPERT
Twee verschillende speurtochten voor kin-
deren (met letters en cijfers) en volwassenen 
(met foto’s). Route: vanaf apotheek, Oude 
Provincialeweg, Alexanderhof, Kerkstraat, 
Markt tot Café ‘t Pleintje.  

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 

VERSIERDE 
KINDERFIETSJESOPTOCHT
Locatie: centrum Hapert. Tijd: 10.00 uur.
Opstellen vanaf 09.45 uur op de ventweg van 
de Oude Provincialeweg. 

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 PRESENTS 
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 vervolging, 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: het veld bij de molen, Hapert.

ZA. 25 JUNI T/M DI. 28 JUNI

KERMIS HOOGELOON
Locatie: centrum Hoogeloon.

ZA. 2 T/M DI. 5 JULI

KERMIS HOOGE MIERDE
Locatie: centrum Hooge Mierde.

EventsEvents

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

theatertheater

zaterdag 23 april

OFGEZATBAND
Bronnen (theaterconcert)
OfGeZatBand speelde al veel zalen plat en 
waagt zich nu aan een nieuw avontuur. Met 
de theatervoorstelling ‘Bronnen’ geven ze 
een inkijkje in hun persoonlijke leven. Met 
veel muziek, verhalen achter de muzikan-
ten, anekdotes van optredens, de leukste 
momenten en bijzondere ontmoetingen.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00

zaterdag 30 april

MAARTJE & KINE
Speelbeesten II
Maartje & Kine maakten van de corona-
nood een deugd. Afgelopen winter stap-
ten ze in hun busje en reden ze naar 
Kines thuisland Noorwegen. Geïnspi-
reerd door een sneeuwwitte wereld, 
schreven Maartje & Kine over onderwer-
pen die ze tot dan toe niet aandurfden.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 16,00
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21 APRIL OPENBANENDAG // 16:00 - 19:00u
NBANENDAG // 16:00 - 19:00u

Kom bij ons werken en krijg eenKom bij ons werken en krijg een

*Voor meer informatie 
  en de actievoorwaarden

*

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

FORD  FIESTA  1.3I  3 DRS GRIJS 2003 2550
FORD  FUSION  1.4I  5 DRS. BLAUW 2011 5950
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I 5 DRS. ZWART 2012 POA 
PEUGEOT  107  3 DRS  AIRCO GRIJS 2011 POA 
PEUGEOT  107  5 DRS  AICO ZWART 2011 POA
SUZUKI  SWIFT  1.3I  3 DRS. AC  PS GRIJS 2005 3150
TOYOTA  IQ  3 DRS  AIRCO ROOD 2009 3150
TOYOTA  AYGO  5 DRS.  AIRCO WIT 2013 3950            
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN   2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS   1.0I  3DRS BLAUW 2001 1150
VW  FOX  3 DRS.  PS GRIJS 2009 3150

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

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

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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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Industrieweg 17 • Hapert • Tel. 0497-382935  •  www.autogoossens.nl  •  www.goossensprivatelease.nl

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

Wij zijn off icieel servicepunt voor uw Skoda, Seat, Toyota en Daihatsu.
*  Op basis van 24 tot 48 maanden met 10.000 km per jaar.  Inclusief reparaties, onderhoud, administratiekosten, 
  vervangend vervoer, wegenwachthulp en allrisk verzekering (€ 300,- eigen risico). Inclusief alle opties die horen
 bij de getoonde auto. Geen BKR-registratie. Prijzen inclusief BTW. Andere looptijd en kilometrage mogelijk.

Km-stand : 26.691 KM
Bouwjaar : 2019

Aantal deuren : 5
Brandstof : Benzine

Toyota Aygo 1.0 VVT- i x- cite

Nu tijdelijk 

€ 13.100,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 245,- per maand!*

(LEASE) AUTO VAN DE WEEK(LEASE) AUTO VAN DE WEEK

Oostendorp Toyota Westerhoven
Lange Akkers 2 in Westerhoven  I  T. 040 311 23 11

Oostendorp Toyota Eindhoven
Pietersbergweg 31 in Eindhoven  I  T. 040 311 20 00

Oostendorp Toyota Westerhoven
Lange Akkers 2 in Westerhoven  I  T. 040 311 23 11

2e Paasdag geopend 
van 11 tot 17 uur!

Waar mobiliteit verder gaat

Tĳ dens onze Paas 10-daagse profi teer je van divers paasvoordeel. 
Kom langs in onze showroom en doe mee met onze gratis winactie! 
Ontdek alle voordelen op oostendorp-autogroep.nl/paas10-daagse

1010daagse



2615 april 2022

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

#8

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

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

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

2 4 7 5 8
6 7 9 3 5

6 6 2
3 2

8 3
2 1

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

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

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

6 9 1 3 1 9 6
1 6 8 2 1

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 15

The paths of glory lead but to the grave.
-- G

rey's Elegy

6 4 5 3
7 1 9

4 2 9
1 9 5 3 8 4

3 8 9 7 2 5
6 7 1

8 1 2
8 1 2 3

De winnaar van vorige week is: 

Annelies Vermeulen 
uit Reusel

met de oplossing: 
‘Toeristenbelasting’

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

 Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #3
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 15

Experience is the w
orst teacher; it gives the test before presenting the

lesson.

8 9 7
1 5

2 9
8 3 9 2

2 4
5 4 6 3

4 1
7 8
9 6 3

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 2

M
aze #9

©
 2010 KrazyD
ad.com

N
eed the answ
er? http://krazydad.com
/m
azes/answ
ers
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De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

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

www.puzzelpro.nl©

AALTEN
AFBEULEN

BESCHIKKEN
CHAAM
DELTA

DESIGN
EGAAL

EIGEN
ERTSEN
ETNISCH

FASERING
GEVOEL
GOSPEL
HOEZEE

INFORMEEL
INSPANNING
KAMERLID

KEIEN
KERKUIL
KOELIE
KOLOS

KROKANT
LAKEN
LIEFST

PEDDEL
PERSEN
PIRAAT

PRETENTIE

PROVENCE
PSYCHIATER

RIOOLRAT
SCÈNE
SHIRT

SLACHTBANK
SNUIT

SPREI
STICK

STRAMIEN
TELER

VAAGHEID
VACCIN

ZWEMPAK

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Nederland • Oplossing:  Toeristenbelasting • Antwoorden: A: Achterhoek – B: Son – C: 
Elfstedentocht – D: Heerenveen – E: Simpelveld – F: Maas – G: Ravenstein – H: Kerkrade – I: Polderlandschap – J: 
Krabbendijke – K: De Waddeneilanden – L: Zeeland – M: Krimpen aan de IJssel – N: Brouwershaven – O: Hoofdstad 
– P: Leiden – Q: Vrouwenpolder – R: Bergen aan Zee 

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

Woordzoeker

In de oertijdIn de oertijd
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GRABBEL JE CHOCOLADE EI EN PAK JE KORTING!*
                                       BIJ EEN ORDERBEDRAG VANAF €1000,-

* Vraag naar de voorwaarden in de winkel

TOT WEL 15% KORTING!

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

Geopend: di. t/m vr.  9.30 - 17.30  •  za.  9.30 - 16.00  

2e PAASDAG PAASSHOW DIESSEN 12.00 uur 
17.00 uur

ACTIEPERIODE:
ZATERDAG 9 

T/M 
MAANDAG 18 APRIL
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Zalm Flammkuchen
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o rol flammkuchen deeg tante Fanny

o 125 ml crème fraîche
o 2 el mayonaise
o 3 takjes dille
o 25 gr Parmezaanse kaas
o ½ tl knoflookpoeder
o 1 nori vel
o 200 gr gerookte zalm
o bakje wakame salade
o sesamzaadjes
o 2 el sojasaus 
o ½ tl wasabi pasta

Verwarm de oven voor op 200°C. Bak
de flammkuchen (zonder beleg) 7-8
minuten in de voorverwarmde oven.
Laat deze even afkoelen.

Maak ondertussen de crème voor erop.
Roer de crème fraîche met mayonaise tot
een geheel. Voeg de fijn geraspte kaas,
gehakte dille en het knoflookpoeder toe
en meng goed.

Knip het nori vel op de stippellijntjes in
reepjes.

Bestrijk de afgekoelde flammkuchen met
de crème.

Beleg schuin met de norivel reepjes.
Verdeel de zalm erover en de wakame
salade en bestrooi met de sesamzaadjes.

Roer de wasabi pasta door de sojasaus en
serveer deze er los bij.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 10 min Klaar in:  20 min

25 gr Parmezaanse kaas

200 gr gerookte zalm
salade

Dit weekend een bijzondere flammkuchen 
voor de paasbrunch. Door er wat ‘sushi’
smaken aan toe te voegen denk ik dat deze 
vele harten gaat veroveren. Het gerecht 
wordt (in tegenstelling tot veel andere 
variaties flammkuchen) koud geserveerd 
en is perfect om met elkaar te delen.

Overigens is het ook een lekker lunchgerecht 
wanneer het geen Pasen is. Hier in de Kempen vieren we dit weekend ook nog een beetje 
carnaval dus, fijne paas-carnaval

Mijn recepten zijn een leidraad, voel je vrij 
om ze aan te passen aan jouw smaak. 
Vind je dit moeilijk, stuur me dan een 

berichtje 
via ivanka@luijtenduidelijk.nl

I Love 
to Cook

met  Ivanka

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

Verf- en behangspeciaalzaak
Marco van den Berg

Kom eens snuffelen in Kom eens snuffelen in ons ons 
ruime assortiment ruime assortiment 

 behangbehang

VERMAKELIJK

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportkleding

• Zomerkleding

• Badkleding

• Tenniskleding

• Dartartikelen

• Inline-skates

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

Zalm Flammkuchen
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o rol flammkuchen deeg tante Fanny

o 125 ml crème fraîche
o 2 el mayonaise
o 3 takjes dille
o 25 gr Parmezaanse kaas
o ½ tl knoflookpoeder
o 1 nori vel
o 200 gr gerookte zalm
o bakje wakame salade
o sesamzaadjes
o 2 el sojasaus 
o ½ tl wasabi pasta

Verwarm de oven voor op 200°C. Bak
de flammkuchen (zonder beleg) 7-8
minuten in de voorverwarmde oven.
Laat deze even afkoelen.

Maak ondertussen de crème voor erop.
Roer de crème fraîche met mayonaise tot
een geheel. Voeg de fijn geraspte kaas,
gehakte dille en het knoflookpoeder toe
en meng goed.

Knip het nori vel op de stippellijntjes in
reepjes.

Bestrijk de afgekoelde flammkuchen met
de crème.

Beleg schuin met de norivel reepjes.
Verdeel de zalm erover en de wakame
salade en bestrooi met de sesamzaadjes.

Roer de wasabi pasta door de sojasaus en
serveer deze er los bij.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 10 min Klaar in:  20 min

Zalm Flammkuchen
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o rol flammkuchen deeg tante Fanny

o 125 ml crème fraîche
o 2 el mayonaise
o 3 takjes dille
o 25 gr Parmezaanse kaas
o ½ tl knoflookpoeder
o 1 nori vel
o 200 gr gerookte zalm
o bakje wakame salade
o sesamzaadjes
o 2 el sojasaus 
o ½ tl wasabi pasta

Verwarm de oven voor op 200°C. Bak
de flammkuchen (zonder beleg) 7-8
minuten in de voorverwarmde oven.
Laat deze even afkoelen.

Maak ondertussen de crème voor erop.
Roer de crème fraîche met mayonaise tot
een geheel. Voeg de fijn geraspte kaas,
gehakte dille en het knoflookpoeder toe
en meng goed.

Knip het nori vel op de stippellijntjes in
reepjes.

Bestrijk de afgekoelde flammkuchen met
de crème.

Beleg schuin met de norivel reepjes.
Verdeel de zalm erover en de wakame
salade en bestrooi met de sesamzaadjes.

Roer de wasabi pasta door de sojasaus en
serveer deze er los bij.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 10 min Klaar in:  20 min

REUSEL - In Reusel wordt op dit moment 
een heuse battle uitgevochten. Een strijd 
tussen de verschillende basisscholen van 
Reusel, Hulsel en de Mierden. Alle kin-
deren van groep 7 en 8 zijn in een onder-
linge strijd verwikkeld waarbij het er om 
gaat wie de meeste boeken kan lezen in 9 
weken tijd. 

Deze Reuselse leesbattle, georganiseerd 
door de Bibliotheek de Kempen, zorgt dat op 
alle scholen lezen in de picture staat en dat 
er fanatiek gelezen wordt. De meesters en 
juff en gaan mee voorop. Dit wordt door de 
Bibliotheek dan ook van harte gestimuleerd. 
Ilona Castelijns, leesmediaconsulent van de 
Bibliotheek, vertelt: “Bij het uitleggen van de 
wedstrijd in de verschillende klassen, kregen 
we de vraag al van verschillende juff en. In-
middels hebben we dan ook juff en, meesters, 
maar vooral heel veel kinderen gespot in de 
Bibliotheek van Reusel”

Het is gezellig druk in de Bibliotheek van 
Reusel waar de enthousiasteling, Siem Kokx, 
graag even poseert voor de foto. Hij heeft 
weer een leuk boek uitgekozen om in te dui-
ken. Want ook dat is een belangrijk onder-
werp van deze wedstrijd, echt een leuk boek 
vinden. “Als je een boek vind wat bij je past 
is het een heerlijke hobby, waarmee je veel 
verschillende werelden kunt ontdekken, ge-
woon vanuit je luie stoel”, geeft Ilona aan. 

“En stiekem werk je ondertussen aan je lees-
begrip en schoolprestaties.” 

Het scorebord, wat in de bieb te vinden is, is 
dan ook steeds beter gevuld met alle muntjes. 
Zo is goed te zien welke klas goed scoort. 
Deze scores worden nog wel verrekend naar 
het aantal leerlingen wat in de klas zit, zodat 
het wel een eerlijke strijd blijft. De Bibliotheek 
heeft een mooie prijs in het verschiet voor de 
klas die de meeste leesmunten heeft verza-
meld. Al is er nu ook al een kleinigheidje te 
krijgen als je 5 boeken afgestempeld hebt. 
De komende weken kunnen de kinderen nog 
lezen en daarmee scoren voor hun klas. De 
actie loopt tot 21 mei, daarna wordt de prijs 
uitgereikt.

Reuselse leesbattle zorgt voor 
een spannende strijd!

Siem Kokx
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Baderie van den Boomen  Kerver 8, Eersel
Telefoon 0497 519 017 vandenboomensanitair.nl

Bij Baderie van den Boomen draait alles om dé 

perfecte badkamer. Streef jij ook naar perfectie en 

maak je mensen graag gelukkig met een nieuwe 

badkamer? Dan hebben we je graag in ons team!  

Heb je nog geen ervaring maar wil je dit mooie 

vak graag leren, ook dan komen we graag met je in 

contact. 

Ben jij die klantgerichte badkamermonteur?

Stuur je CV naar info@vandenboomensanitair.nl 

of bel ons.

Toe aan een nieuwe uitdaging? 
Ga bij ons aan de slag!

Wij zoeken een 
badkamer-
monteur

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

Wij zijn op zoek naar een 
nieuwe medewerker voor op 
onze werf van de milieustraat!

Enkele taken zijn:
laden en sorteren van diverse 
afvalstoffen, bijhouden van de 
milieustraat en gezellig contact 
houden met de klanten.

Spreek jou dit aan?
Stuur dan je motivatie en C.V. 
naar info@dondersgrondverzet.nl 
t.a.v. dhr. A. Donders.

VACATURE

Donders Grondverzet
Notelstraat 56 Esbeek

tel 013 504 12 24

info@dondersgrondverzet.nl

Werken bij Landal 
GreenParks is werken op 
de leukste vakantiepar-
ken in binnen- en buiten-
land. Op de mooiste en 
beste locaties, midden 
in de prachtige natuur 
van bos, bergen en kust. 

Voor een groene droombaan op één van 
de Landal-parken zijn er veel vacatures in 
de Horeca, de Parkshop, het Fun & Enter-
tainment team, in het zwembad, achter de  
Receptie en de Technische Dienst. 

Op donderdag 21 april openen veel Landal- 
parken in Nederland en België van 16.00 tot 
19.00 uur hun parkdeuren voor potentiële 
nieuwe collega’s.
 
Landal GreenParks werkt internationaal in 
negen landen, met ca. 3.000 medewerkers 
op ruim 100 parken en vier kantoren en biedt 
volop ontwikkelingsmogelijkheden op diver-
se niveaus. Jaarlijks biedt Landal GreenParks 
aan ca. 600 leerlingen en stagiairs goed be-
geleide leer/werkplaatsen in binnen- en bui-
tenland. Voor velen is dit een opstap naar een 
vaste baan en veel leidinggevenden bij Lan-
dal GreenParks zijn als stagiair begonnen. 

Om voor de start van het hoogseizoen zo 
veel mogelijk vacatures op de parken in Ne-
derland en België te vervullen, kiest Landal 
GreenParks nu voor een Internationaal Job 
Event op de werkplek zelf. Een informatieve 
manier om kennis te maken met een potenti-
ele nieuwe baan. En de mogelijkheid om ge-
lijk een sollicitatiegesprek te voeren en met 
een contract de deur uit te lopen. Wie een 
contract tekent, ontvangt een cheque voor 

een gratis verblijf bij Landal GreenParks.

Recreatiebranche aantrekkelijke 
werkgever
Werken in de recreatiebranche wordt financi-
eel aantrekkelijker door het principeakkoord 
op de nieuwe CAO Recreatie in 2022. Dit 
betekent o.a. een loonsverhoging en een ver-
hoging van de jeugdlonen, dit maakt het nog 
aantrekkelijker om in de gastvrijheidsbranche 
te werken. 

Genomineerd voor beste stagebedrijf 
en beste praktijkopleider
Samenwerkingsorganisatie Beroepsonder-
wijs Bedrijfsleven (SBB) heeft op 21 maart 
Landal Hoog Vaals genomineerd als een 
van de beste 10 stagebedrijven in de sector 
(Voedsel, Groen en Gastvrijheid) en boven-
dien is Rob Frissen (Medewerker Fun & En-
tertainment Landal Hoog Vaals) een van de 
7 beste praktijkopleiders in diezelfde sector.

Kijk voor de deelnemende parken, data en tij-
den van het Internationale Job Event op: jobs.
landal.com/job-event. Vacatures en stage-
plaatsen bij Landal GreenParks zijn te vinden 
op: jobs.landal.com

Over Landal GreenParks
Landal GreenParks ontstond in 1954 in Ne-
derland en heeft nu meer dan 100 locaties 
in negen Europese landen, waaronder Ne-
derland, België, Duitsland, Denemarken en 
Oostenrijk. Het Verenigd Koninkrijk is het ne-
gende bestemmingsland waar Landal Green-
Parks actief is. Het bedrijf biedt 15.000 va-
kantiehuizen aan, heeft 3.000 medewerkers 
en biedt 11,4 miljoen overnachtingen aan 2,2 
miljoen gasten per jaar.

Landal GreenParks job event op 
21 april bij Landal Het Vennenbos

VACATURES
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Ben je geïnteresseerd geraakt? Dan
kun je contact met ons opnemen.

013 - 513 13 37
info@vanderzanden.nl

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

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

KOM JIJ ONS FAMILIEBEDRIJF
VERSTERKEN?

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

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

VAKMAN GWW/ RIOLEUR

VACATURE
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BETONCENTRALE
HET PERFECTE BETONMENGSEL SNEL EN PRECIES GENOEG GELEVERD?

WIJ HELPEN U VERDER! 

Gestabiliseerd zand of het perfecte betonmengsel voor al uw kleine betonprojecten.
Flexibel, snel en altijd precies genoeg! 

Waarom het niet snel en makkelijk laten leveren?
Natuurlijk kan je jouw eigen beton maken voor het leggen van tegels
of het storten van een kleine betonoppervlakte. 
Maar waarom zou je niet kiezen voor een flexibele leverancier!
Precies het goede mengsel op locatie en altijd precies genoeg.

Bij Betonbesteld.nl kan je zelf jouw perfecte mengsel
af komen halen of wij komen het bezorgen!  

• Vandaag besteld, vandaag geleverd!
• Meerdere mengsels mogelijk!
• Flexibel en meedenkend!

E beton@roosgroep.nl  -  T+31 (0) 497 38 68 90

Beda Keukens staat al 40 jaar voor kwaliteit en maatwerk. Elke keuken 
vervaardigen wij van A tot Z in onze eigen fabriek in Bladel. 

Door de combinatie van industriële precisie en ambachtelijk vakmanschap leveren onze 
40 medewerkers elke dag topkwaliteit. Ook deel uitmaken van deze club? Vanwege de 
toenemende vraag naar onze keukens zijn wij op zoek naar:

PRODUCTIEMEDEWERKER AFMONTAGE M/V

Wat ga je doen?
• Afmonteren van keukenmeubelen
• Inpakken van keukenonderdelen
• Alle overige voorkomende werkzaamheden op de afdeling

Wie ben je?
• Een gemotiveerde medewerker met oog voor kwaliteit
• Je weet van aanpakken
• Kan goed werken in teamverband

Wat bieden wij je?
• Een gestructureerde werkomgeving met moderne machines en gereedschappen
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 43 vrije dagen
• Salaris in overeenstemming met de functie

Je kunt je sollicitatie met CV per e-mail richten aan:

BEDA keukenfabriek B.V.
T.a.v. de heer B. van Daal
info@bedakeukens.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

Beda Keukens staat al 40 jaar voor kwaliteit en maatwerk. 
Elke keuken vervaardigen wij van A tot Z in onze eigen 
fabriek in Bladel.

Door de combinatie van industriële precisie en ambachtelijk 
vakmanschap leveren onze 40 medewerkers elke dag 
topkwaliteit. Ook deel uitmaken van deze club? Vanwege de 
toenemende vraag naar onze keukens zijn wij op zoek naar:

PRODUCTIEMEDEWERKER 
AFMONTAGE M/V

Wat ga je doen?
• Afmonteren van keukenmeubelen
• Inpakken van keukenonderdelen
• Alle overige voorkomende werkzaamheden op de afdeling

Wie ben je?
• Een gemotiveerde medewerker met oog voor kwaliteit
• Je weet van aanpakken
• Kan goed werken in teamverband

Wat bieden wij je?
• Een gestructureerde werkomgeving met moderne machines 
   en gereedschappen
• Goede secundaire arbeidsvoorwaarden waaronder 43 vrije dagen
• Salaris in overeenstemming met de functie

Je kunt je sollicitatie met CV per e-mail richten aan:
BEDA keukenfabriek B.V.
T.a.v. de heer B. van Daal
info@bedakeukens.nl

Acquisitie naar aanleiding van deze vacature wordt niet op prijs gesteld.

KEMPEN - 9 april was het weer zo ver: de 
Open Bedrijven Dag. Dit jaar groter dan 
ooit! Maar liefst 99 bedrijven in de regio’s 
de Kempen, Eindhoven en Tilburg deden 
hun deuren open voor jong en oud. Werk-
gevers lieten zien wat ze in huis hadden en 
trokken gezamenlijk een hoop bezoekers 
met hun leuke acties, presentaties en ac-
tiviteiten.   

Bedrijven van alle sectoren stelden op 9 april 
van 10.00 tot 16.00 uur hun deuren open en 
lieten, ieder op eigen wijze, zien waar ze zich 
dagelijks mee bezighouden. Met 99 bedrij-
ven had de bezoeker het dit jaar écht voor 
het kiezen. Met leuke winacties en mooie 
presentaties en superleuke activiteiten was 
het een écht dagje uit voor het hele gezin. Bij  
Mega-inliner liet de bezoeker een biertje 

tappen uit de Mega-inliner zak en in De Mu-
zenval bezocht je alle zorginstellingen in één 
keer. De bedrijven hadden er dit jaar extra 
veel energie in gestoken en dat was te zien.

Bezoekers in overvloed
De enthousiaste inzet van alle deelnemers 
werd rijkelijk beloond. Naast familie en vrien-
den, die met eigen ogen wilden zien of de 
opschepperij van neeflief terecht was, zagen 
ook veel mensen hun kans schoon om inte-
ressante werkgevers een hand te geven. Bij 
verschillende bedrijven zijn meerdere kandi-
daten binnen komen lopen tijdens de Open 
Bedrijven Dag en bij Albron zijn er zelfs 2  
geïnteresseerde direct aangenomen! 

Een bezoeker vertelt: ‘Mooi om te zien hoe 
medewerkers met passie over hun vak praten.  

Van begin tot eind worden alle afdelingen in 
beeld gebracht, super!” 

Ook jongeren grepen hun kans
Ook voor jongeren waren er voldoende be-
drijven om te ontdekken. Bij Gooskens, Solar 
Crew en Boerboom was de sfeer goed te 
proeven. Medewerkers van alle leeftijden 
waren aanwezig tijdens de Open Bedrijven 

Dag. Boerboom liet de jeugd zien wat er 
mogelijk was met een echte scholingshoek 
en Gooskens liet zien hoe het er tijdens de 
weekenden aan toe gaat met hun Happy 
Houtcore playlist. 

Al met al een geslaagde dag voor de deelne-
mers en bezoekers. Een dag met veel variatie 
en gezelligheid voor jong en oud.

Een écht kijkje achter de schermen tijdens 
de Open Bedrijven Dag
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6 DAGEN 
PER WEEK 

OPEN
VOOR PARTICULIEREN

U kunt bij ons terecht voor uw

n bouw- en sloopafval
n sloophout
n snoeihout
n dakleer
n puin
n ijzer
n geïmpregneerd hout
n papier
n ‘huisraad’
n inname (zwarte) grond

www.dondersgrondverzet.nl

Donders Grondverzet n Notelstraat 56 n Esbeek n Tel. 013 - 504 12 24

Milieustraat in Esbeek

Milieustraat
Een onderdeel van de service die Grondverzet- 
en Transportbedrijf Donders bv levert is de 
milieustraat. 

Wij beschkken over een uitgebreide milieustraat 
waar verschillende instanties, bedrijven en 
particulieren hun afval naartoe mogen brengen. 

Onze milieustraat is voorzien van een geijkte 
weegbrug, om het juiste aantal tonnage van uw 
afval aan te geven. 

Particulier afval voor de milieustraat bestaat 
doorgaans uit verschillende onderdelen. 
Allereerst het huis- en tuinafval zoals gesnoeide 
takken of puin kan bij ons worden ingezameld. 

Naast het gebruikelijke huis- en tuinafval kunt u 
bij de milieustraat van Donders bv ook terecht 
om zwarte of gemengde grond en graszoden te 
storten evenals puin of ander bouwafval.

Containerverhuur
Wanneer u bezig bent met het bouwen of 
verbouwen, komt er uiteraard puin en bouwafval 
vrij. Voor veel particulieren en bedrijven is het 
huren van een container een goede oplossing.

Behalve contante betaling 
kunt u bij ons ook pinnen!
Wij hebben een  geijkte weegbrug

Ook voor particulieren!

ISO 9001  ●  VCA**  ●  BRL 9335

OPENINGSTIJDEN:
maandag t/m vrijdag van 08.00 tot 17.30 uur

zaterdag van 08.00 tot 14.00 uur zondag gesloten

Teurlings
de Mulder

Acties geldig  in de maand april

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

Versele laga
compact

20 kg. 

2 voor 18,00

15 l. 

2 voor 13,99

Felix mix
44 x 85 g. 
nu voor

16,99

 Vital 
Green

Nu 

10% korting
op DCM vital green

organische meststoff en 
10 en 20 kg.

Darwin 
vijvervoer

Teurlings
de Mulder

Acties geldig  in de maand april

Dorpsstraat 30 a | 5529 AW Casteren | Telefoon 0497-681555  Dorpsstraat 30 a | 5529 AW Casteren | Telefoon 0497-681555  

13,999913,9913,

EERSEL - Op dinsdag 24 mei zoomt foto-
club Zzzoom uit Eersel, in samenwer-
king met CC De Muzenval, in op fotograaf 
Sacha de Boer met een fotolezing binnen 
het thema: ‘7 Stappen naar succes’.

Visueel verhalenverteller, fotograaf en com-
municatiewetenschapper Sacha de Boer 
geeft een geestige fotolezing over wat vol-
gens haar universele waarden zijn om in 
werkelijk alles succesvol te worden. Met een 
kwinkslag en een knipoog naar de methodes 
van businessgoeroes, zoals Stephan Covey 
en Malcolms Gladwell, vertelt Sacha over 
haar reisavonturen en -anekdotes en de les-
sen die ze daaruit trok. Een inspirerende foto-
lezing dus voor iedereen!

Na onder andere 21 jaar op allerlei nieuwsre-
dacties gewerkt te hebben en bekroond te zijn 
als ‘onze koningin van het acht uur journaal’  
besloot Sacha haar droom na te streven om 
als (inmiddels zeer succesvol) fotograaf haar 
carrière te vervolgen. Sacha legt zich vooral 
toe op portretten, documentatie- en food-
fotografie. Door gebruik te maken van natuur-
lijk invallend licht, clair-obscur en het intuïtief 
op het juiste moment fotograferen van haar 
onderwerpen verrast Sacha menigeen met 
haar prachtige en interessante foto’s, die zij 
als vrij werk, maar ook in opdracht van diver-
se uitgeverijen, met veel passie maakt. U bent 
van harte welkom!

Er bij zijn
Datum: dinsdag 24 mei. Aanvang lezing: 
20.30 uur, zaal open vanaf 20.00 uur. Ticket-
prijs € 10,- p.p. (inclusief 1 consumptie). 
Bestellen via de website: 

www.muzenval.nl/agenda

‘Zzzoom in’ op 
Sacha de Boer
Met fotolezing binnen het thema: ‘7 Stappen naar succes’

JONG & OUD
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Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 
12.00 uur 
Reservering 
eerder doorgeven 
= raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

  WIST
     JE 
DAT...?

... Henry Ford 
niet de uitvinder 
van de auto is? 

Hij zorgde ervoor 
dat auto’s sneller, 
goedkoper, beter en 
toegankelijk werden 

voor een 
groter publiek. 

Maar de uitvinder 
was Karl Benz; 
hij ontwierp de 

eerste auto 
in 1885.

www.loesje.nl

www.pc55.nl 
goed om te weten

ALLERHANDE

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.

Linedance in 
Hapert

Op vrijdag 22 april is er weer een 
instuif Line-Dance in Den Tref in 
Hapert.

•  Er wordt via een playlist gedanst
• Tijd: 19.00-20.30 uur.
• Entree € 5,00 inclusief koff ie.

Je bent van harte welkom om mee 
te doen

Weggooien? 
Mooi niet!
Repair Café in Bladel

Op dinsdag 19 
april  van 13.00 tot 
16.00 uur staan 
onze reparateurs 
weer klaar om u 
te helpen met het 
repareren van uw 
defect apparaat, 
uw messen (m.u.v. 
kooimaaiers)  te 

slijpen, uw fiets na te kijken, uw kleding te 
herstellen dan wel verstellen enz. enz.

U vindt het Repair Café aan de Torendreef 
20 te Bladel. Heeft u nog vragen, bel 0497-
385069, kijk op onze website of mail naar 
info@kompasbladel.nl

www.kompasbladel.nl

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

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

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

Op elke tweede dinsdag van de maand, vanaf 
19.30 uur, is er een bijeenkomst in het Aqui-
nohuis, Dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk. Graag 
aanmelden via: moedigemoedersdekem-
pen@hotmail.com of neem contact op met 
Sandra via tel. 06-13400967.

Bijeenkomst Moedige Moeders

Onze duimen staan omhoog voor alle gulle gevers van 
onze actie voor Oekraïne. Zuidzorg team Bladel-Netersel 
wilde ook graag iets betekenen voor de slachtoff ers in Oe-
kraïne. Hiervoor is een actie opgezet met de verkoop van 
paaseitjes en heeft op woensdag 30 maart en zaterdag 
2 april plaatsgevonden. Totaal is een bedrag ontvangen 
van € 595,- en is gestort op Giro 555. Door jullie hulp en 
enthousiasme was het een groot succes!

Wendy van Veldhoven ZuidZorg, locatie Bladel-Netersel
------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor wethouder Davy Jansen en al diegenen die er voor gezorgd hebben dat 
er een medicijnrobot in het MMC in Veldhoven staat. Zodat je niet meer ‘s avonds of ‘s nachts 
dwars door Eindhoven moet om medicijnen te gaan halen. 

Els en John van Lierop
------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Een duim omhoog voor carnavalsvereniging De Muggezifters uit Bladel. Bedankt voor de gran-
dioze carnavalsavond die jullie voor ons georganiseerd hebben. We hebben genoten. Alaaf!

Bewoners Populierenlaan en Lindenlaan, Floriaan Bladel
------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Heeft u ook een duim? Stuur dan de gegevens met een motivatie van maximaal 50 
woorden naar duim@pc55.nl

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

de
 d

ui
m

wij   verkopen 
NU   ook   los   
sanitair!

Kerkstraat 12 hapert - 0497 846 819 Sanitairdekempen.nl
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Cordaad Welzijn zoekt: 

Gezelschapsmaatje 
Voor een 63-jarige vrouw uit Bladel voor een 
praatje en een spelletje. Ze heeft lichamelijke 
klachten. Liefst iemand van haar eigen leef-
tijd die op maandag of vrijdag langskomt.

Tuinmaatje 
Voor een alleenstaande 75-jarige man uit Bla-
del om samen in de tuin te werken. Meneer 
zoekt iemand die wat orde in de chaos kan 
scheppen. Liefst op dinsdagmiddag.

Schilder/kletsmaatje 
Voor een alleenstaande, bedlegerige 87-jari-
ge vrouw uit Hapert. Samen schilderen zou 
ze erg leuk vinden. Ook een praatje maken 
hoort daar natuurlijk bij! Liefst op dinsdag-
middag.

Geduldige vrijwilliger 
Voor een 92-jarige mevrouw in Reusel die 
moeilijk contact legt. Ze is eenzaam en zou 
graag wat meer aanspraak hebben. Kun jij 
haar wat gezelligheid bieden?

Vrijwilliger met digitale skills 
Voor een man van in de 70 uit Lage Mierde 
die in 2017 een CVA heeft gehad. Hij zoekt 
een geduldige hulp bij het gebruik van zijn 
laptop en telefoon. Geen voorkeur voor dag 
of tijd.

Klets- en wandelmaatje 
Voor 92-jarige alleenstaande mevrouw uit 
Reusel. Zij heeft dementie en wil graag een 
gezellig rondje wandelen en kletsen in Kem-
pisch dialect. Geen voorkeur voor dag of tijd.

Dianne Coolen: 06-58789368 of e-mail naar 
dcoolen@welzijndekempen.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

Bel voor vrijblijvende
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer    •    Luchthavenvervoer    •    Ziekenvervoer    •    Rolstoelvervoer

Gespecialiseerd 
in ziekenvervoer

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

in ziekenvervoer

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

Ook voor andere zorgverzekeringen 
kunt u bij ons terecht. 

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

BERGEIJK - In 
speeltuin De 
Bucht in Berge-
ijk kunnen kin-
deren voortaan 
spelenderwijs 
woordjes leren. 
In samenwer-
king met Biblio-
theek de Kem-

pen hebben we bordjes ontwikkelt met 
allerlei woordjes die betrekking hebben op 
dingen uit onze speeltuin.

Er is nu een gratis bingokaart verkrijgbaar bij 
de entree, waarmee kinderen als een soort 
speurtocht op zoek kunnen naar de 21 ver-
schillende bordjes met die woorden. Komen 
jullie ook zo’n bingokaart ophalen waarmee 
de kinderen een leuke speurtocht kunnen 
beleven en zo spelenderwijs woordjes leren?

Tijdens dit Paasweekend zijn we elke middag 
van 13.00 tot 17.00 uur open. De entree is nog 
steeds € 1,50 of koop een leuke all-in kaart 
voor € 5,00, waarmee kinderen behalve de 
entree ook nog een ijsje, snoep of chips en 
2x ranja krijgen. 

Graag tot ziens!

Spelenderwijs 
woordjes 
leren bij 
speeltuin 
De Bucht

BERGEIJK-EERSEL - Scharrelkids Bergeijk-
Eersel is op zoek naar speurneuzen die 
samen met ons gaan speuren naar (dier)
sporen bij het Schut in Bergeijk. 

De activiteit start zaterdag 23 april om 14.00 
op de parkeerplaats langs de Fressevenweg/
Bergeijksedijk en duurt tot ongeveer 16.00 uur. 

Wil je graag meespeuren en ben je tussen de 
6 en 12 jaar? Meld je dan snel aan via scharrel-
kids.ivnbe@gmail.com. (Groot)ouders zijn ook 
van harte welkom om mee te lopen.

Speurneuzen 
gezocht!
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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).

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

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

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

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.

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

OPHEFFINGSUITVERKOOP - ALLES -50%
Bij Anna-Moon, Nieuwstaat 6A, Hapert.
Open: wo-do-vrij-za van 13.00-17.00 uur.

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.

hypotheekkiezen.nl

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.

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

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.

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

2 leren elecktrische stoelen, als nieuw. 
Tel. 55287456.

Voor op camping: Tristal waterkoker,  500 watt, 
€ 5,00 en Tristal koffiezetapparaat, 500 watt, 
€ 5,00. Beide nog in doos. Tel. 06-50871195.

Happy Feet voetmassage bruisbad, merk 
Carmen, nog in doos, z.g.a.n. € 7,50. 
Tel. 06-50871195.

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

Scout vouwwagen, 4 personen, oud maar goed.  
Vaste prijs: € 120,-. Tel. 0497-386924.

Mobiele airco DeLonghi ECO Pinquino PAC 
T100, compleet met alle toebehoren en 
gebruiksaanwijzing, i.g.st. nauwelijks gebruikt.
€ 100,00. Tel. 06-13671895.

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 gasbarbecue met extra wokbrander, 
verrijdbaar, met afdekhoes. Vr.pr. € 75,00.
Tel. 013-5703259 / 06-22044582.

Singer naaimachine € 40,- en een 
handcirkelzaag € 25,-. Tel. 382233.

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

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

GEZOCHT: SCHOONMAAKSTER M/V
Voor 40 uur per maand, om ons gezellige 
Ten Vorsel cleanteam te versterken. Op 
de maandagen en vrijdagen krijgen onze 
groepsaccommodaties een goeie poetsbeurt 
voordat de volgende groep aankomt. 
Ook parttime mogelijk. Tel. 06-30021701, 
info@tenvorsel.nl

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.

GEZOCHT: Tuinman voor 2 uur per week voor 
het maaien van gazon en onderhouden van 
2 perken. Tel. 0497-381188 (na 18.00 uur).

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: 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.

GRATIS AF TE HALEN: ± 50 m2 cobbelstones, 
10x10x5. Eind april, in overleg. Tel. 06-39861963. 

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: Oude en gouden munten en 
Nederlandse bankbiljetten. 
Tel. 06-36213477.

GEVRAAGD: Oude reclameborden, -plaaten, 
-voorwerpen. Tel. 06-40211690.

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

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

CONTAINER HUREN

Geen weekblad?
Laat het ons  weten via

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55... bijna
iedere week op de mat!

Geen weekblad?

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

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

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

Paaszaterdag
Zaterdag 16 april
21.00 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v koor Sint Clemens)
- Voor de zieken in onze parochie
- Wim, Michiel, Thera en Mieke van Limpt
- Hein, To en Marianne Kox
- Een bijzondere intentie

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
- Petrus Josephus van den Hout, 
  echtgenote, kinderen en kleinkinderen

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

Dinsdag 19 april
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 20 april
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 21 april
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 22 april
17.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
19.00 uur: Vormselviering 
door Pastoor Spijkers

2e Zondag van Pasen, 
Beloken Pasen
Zaterdag 23 april
16.00 uur: Eucharistieviering
- Peter van Eijk

Zondag 24 april
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- An Antonis-Panjoel
- Bernard Jansen en Anneke Jansen-Rijkers
- Henk Souwen (vw. verjaardag)
- Jan Castelijns

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

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

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

Petrusklepel
Deze column zou zijn naam niet waard zijn als 
ik niet even inging op het herstellen van het 
oude uurwerk uit de kerk van Casteren. Wat 
een mooi voorbeeld van doorzettingsvermo-
gen van Ad van Ham en Wim van Meel. En ook 
van liefde voor techniek en voor geschiedenis. 
Een heleboel onderdelen moest nieuw ge-
maakt worden. En nu loopt het uurwerk weer, 
in gemeenschapshuis Den Oard. Iets anders 
over klokken: na het uitvaartgesprek voor Ria 
Buijtels vroeg de familie mij of het nog gebrui-
kelijk was dat de klok voor een overledene 
werd geluid. Dat is eigenlijk alleen in Hooge-
loon overgebleven. We zijn nu aan het kijken 
of we dat ook in de andere dorpen weer gaan 
doen. Maar eerst zullen de paasklokken luiden! 
Eer een klok luidt, gaat er heel wat techniek 
aan vooraf. Eer een mens echt gelooft, gaat er 
heel wat ‘geestelijke techniek’ aan vooraf. Ik 
wens het u toe. Zalig Pasen!

Pastoor Schilder

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

Paaszaterdag
Zaterdag 16 april
08.30 uur: Bladel, morgengebed (Lauden)
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. gemengd koor)
11.00 uur: Hapert, Den Tref  
                 (m.m.v. gemengd koor)

Octaaf van Pasen
Maandag 18 april
09.30 uur: Netersel, Kerk, Eucharistieviering
- Fons Couwenberg (nms. KBO Netersel) 
- Cornelis en Cato Waalen (nms. kinderen, 
  klein- en achterkleinkinderen)
11.00 uur: Bladel, Kerk (m.m.v. Saff ier)

Dinsdag 19 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 20 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 21 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt,
                  Gebedsviering
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk  
                  Gildeviering vw. St. Joris

Vrijdag 22 april
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 23 april
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                  (m.m.v. gemengd koor)

2e Zondag van Pasen, 
Beloken Pasen
Zondag 24 april
09.30 uur: Casteren, Kerk, H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk, H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref, met St. Jorisgilde

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 23 en 24 april)

Bladel zaterdag:
- Ter ere van de Goddelijke Barmhartigheid

Bladel zondag:
- Overleden gildeleden van Gilde St. Joris
- Mevrouw Van de Pas-van Hoof
- Riet van Limpt-Janssen en Peter van Limpt

Casteren:
- Uit dankbaarheid

Hapert:
- Overleden ouders Coppens-Gooskens
- Marcel Cox en Nellie Kox-Schoenmakers 
  (vw. 65e trouwdag)
- Voor de levende en overleden leden 
  van St. Joris

Hoogeloon:
- Petra Bullens-Hendriks (mdgt)
- Harrie Hoskens en 
  Corrie Hoskens-Leemans (f)
- Marco Laureijs en ouders Cor en Zus 
  Laureijs-van de Wildenberg (f)
- Cees van Selst
- Godefridus en Cornelia Mollen-van Rooy 
  en overleden familie

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

013 505 67 27 

Beekseweg 10a 
5087 KB  Diessen 
www.annierutten.nl

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

ruimte
voor
afscheid
 9b

Beekseweg

www.annierutten.nl

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
-  1e Paasdag zondag 17 april om 10.00 uur. 

Intentie: 1e jaargetijde Jan van Huijgevoort

-  Zondag 1 mei om 10.00 uur. Intentie: Thom 
van der Heijden en Ria van der Heijden-La-
vrijsen

- Zondag 15 mei om 10.00 uur 

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

Gebedsvieringen in De Poel in Netersel

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.)
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www.pc55.nl 
goed om te weten

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

INFORMATIEF

Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

MIDDELBEERS - In het weekend van 16, 
17 en 18 april (Paasweekend) exposeert  
kunstenaarsgroep 511 in het Oude Kerkje, 
Willibrordstraat 25 in Middelbeers.

Kunstenaarsgroep 511 bestaat uit 5 kunste-
naars die sinds 2014 samenwerken. Hanne-
miek van Iersel, Désirée van der Meijden, Els 
van der Meulen, Sylvia Hackbarth en Sophie 
van Beeck bundelen hun krachten door re-
gelmatig samen te exposeren, performances 
op te voeren, installaties te maken en Land 
Art Projecten te doen. Ieder heeft zijn eigen 
expertise binnen de beeldende kunst en dat 
maakt de groep allround. 

Organisch spel... 
Hannemiek van Iersel beeldhouwt, schildert 
en tekent. De inspiratie haalt ze uit de natuur 
en haar werkwijze is organisch. Ze begint er-
gens en van het een komt het ander. Olieverf, 
brons, gips, aluminium en cement zijn de ele-
menten waarmee ze speelt. 

Soulcatching...
Désirée van der Meijden schildert en beeld-
houwt zielen. Ze maakt portretten van fragili-
teit en emotionele kwetsbaarheid. 

Een confronterende knipoog... 
Els van der Meulen is multidisciplinair. Moe-
der Natuur is haar grootste inspiratiebron, 
want niet alleen als kunstenaar, maar ook als 
verloskundige staat ze aan de wieg van het 
leven. 

Storytelling als een collage...
Sylvia Hackbarth schildert en dat vindt ze 
heerlijk om te doen. In haar schilderijen toont 
ze zichzelf, met een eigen stem en hand-
schrift. 

Water dat vloeit...  
Sophie van Beeck vilt en schildert. Haar 
werkwijze is ambachtelijk en speels. Zowel 

bij het vilt als bij haar schilderingen is water 
het verbindende ingrediënt voor het ontstaan 
van haar kunst.  

Het Oude Kerkje is op zaterdag open van 
13.00 tot 17.00 uur en op zondag en maan-
dag van 11.00 tot 17.00 uur. De entree is € 2,50  
(t.b.v. instandhouding van het monument), 
kinderen gratis. 

U vindt ons op Facebook: www.facebook.
com/oudekerkje en voor meer informatie zie: 

www.oudekerkje.nl

Expositie kunstenaarsgroep 511 
in het Oude Kerkje

Maandag: GESLOTEN WEGENS 2e PAASDAG

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 ondersteuning 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
                       10.00 uur-12.00 uur: inloop ondersteuning Gemeente Bladel
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging  de Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: bridgen 
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken  
  
Vrijdag:           07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 13.30 uur-16.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken 
 19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaart, biljarten

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

Protestantse 
Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 17 april: 10.00 uur. Pasen, drs. W. van der Wouw uit Nuenen
Zondag 24 april: 10.00 uur. Ds. R. Koreneef uit Ronse (B)

- 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 17 april: 10.00 uur. Pasen, ds. J.J. v.d. Wal uit Eersel
Zondag 24 april: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries

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

AGENDA MAANDAG 18 APRIL T/M VRIJDAG 22 APRIL
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