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Door Renate Pijnenburg

HAPERT/BLADEL - De plannen voor een 
‘Grondstoff encentrum’ op het KBP in Hapert 
zijn in een vergevorderd stadium. Er zal een 
samenwerking ontstaan tussen de gemeen-
ten Reusel-De Mierden, Eersel en Bladel. 
Eén centraal punt voor al het afval. Is dat 
ideaal of is het juist een slecht idee? De 
meningen zijn verdeeld, zo is gebleken. PC55 
sprak met zoveel mogelijk betrokkenen. 

Weerstand
“We zijn hier gaan wonen en wisten dat we 

tegen een industriegebied aan gingen wonen. 
Voor herrie waren we nooit bang want de 
bedrijfshallen zijn goed geïsoleerd. Van een 
grondstoff encentrum was bij de bouw van 
onze woningen geen sprake. Wij voorzien 
hier wel grote overlast van af en aan rijdende 
auto’s, die veelal van ver moeten komen en 
dus voor extra CO2-uitstoot gaan zorgen. Er 
wordt gevreesd voor herrie van afval dat in 
grote containers wordt gedumpt en de angst 
is dat er een toename aan ongedierte zal zijn.” 

Geen overleg
Wat de bewoners vooral erg stoort, is dat er 
vooraf geen overleg is geweest. “We zijn in-
eens voor een voldongen feit gesteld, de dia-
loog wordt wat ons betreft te laat aangegaan, 
als er bijna geen bezwaar meer mogelijk is. 
We hadden graag met de gemeenten in een 
vroeg stadium van gedachten gewisseld over 
alternatieve locaties, want die zijn er volgens 
ons. Meer dan voldoende. Ook zijn wij niet 
overtuigd van de noodzaak om het centrum 
in Hapert te vestigen. Op zich zijn we hele-

maal niet tegen het idee van een circulaire 
economie en juichen we recycling van harte 
toe maar niet op deze plek.”

Petitie
Om het bezwaar kracht bij te zetten is de 
vereniging DNW Hapert een petitie (www.
DNWHapert.nl)  gestart en binnen een paar 
dagen waren er al ruim duizend steunbe-
tuigingen binnen. “We voeren nu gesprek-
ken met politieke partijen om te peilen wat 
onze kansen zijn op het bezwaar. We zijn 
geschrokken van de tunnelvisie van de plan-
nenmakers; het lijkt alsof er niet naar andere 
locaties is gekeken, dat er maar één plek mo-
gelijk is; bijna alsof er een persoonlijk belang 
bij is of sprake van een prestigeproject.” Over 
de kosten willen de bezwaarmakers niet eens 
nadenken: “Ruim 5,5 miljoen, terwijl met een 
grondige renovatie van bestaande milieustra-
ten een half miljoen genoeg was geweest.”

lees verder op pagina 3
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De tegenstand bij de direct aanwo-
nenden, de Burg. Gremstraat, de Burg. 
Swachtenstraat, de Pinksterbloem en de 
Weijerij, is – om logische redenen – het 
grootst. Er is zelfs een vereniging opge-
richt om de komst van het grondstoff en-
centrum te voorkomen. Namens stichting 
DNW Hapert vertellen Marijn van de Heu-
vel en Rien van der Vleuten:

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

Wij testen GRATIS
uw vijverwater

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Koopzondag 1 Mei open van 12:00 tot 17:00 uur

Bekijk Onze Acties 
Op De Achterpagina

Van Dit Leuke Weekblad!

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

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

LOKAAL

REUSEL - Heeft u zich altijd al aan willen 
sluiten bij een goed koor? Wij houden een 
open repetitie op dinsdagavond 10 mei tus-
sen 20.00 en 21.00 uur.

Na alle quarantaines zijn veel mensen bezig 
hun leven opnieuw in te delen met bezighe-
den, waar ze echt blij van worden. Creativi-
teit wordt daarbij vaak genoemd. Bij ons kan 
dat! Gemengd Koor Sint Clemens repeteert 
wekelijks op dinsdagavond tussen 19.30 en 
21.30 uur. Kwaliteit staat hoog in het vaandel, 
gelukkig is dat goed te combineren met ge-
zelligheid. 

Er wordt constant gewerkt aan nieuwe mu-
ziek, die op korte termijn in de zondagsmis 
(tweede en vierde zondag van de maand) ten 
gehore wordt gebracht. We hebben daarom 
snel resultaat van onze inspanningen, wat 
heel fijn is. Tijdens feestdagen laten we graag 
de mooiste muziek horen. Aangezien er altijd 
veel kerkgangers zijn in de kerk van Reusel, 
hebben we dus vaak dankbaar publiek.

Op dinsdag 10 mei is het open repetitie. Je 
bent van harte welkom om eens te komen 
luisteren, of meteen uit te proberen of zingen 
in het Clemenskoor iets voor je is. Tot dan!

Open repetitie koor Sint Clemens

Vanwege de co-
ronamaatregelen 
kon de week-
markt lange tijd 
alleen geschei-
den plaatsvinden. 

Een gedeelte op het marktplein, het andere 
deel op het Kerkplein. 

Vanaf vrijdag 6 mei nemen alle marktkoop- 
lieden weer hun vertrouwde standplaats in 
op het marktplein.

Weekmarkt weer op het marktplein

Foto: Max Kneefel

Wat kleurt het karakter van de streek? Is 
het de slingerende beek met het subtiele 
reliëf, zijn het de bossen, de vennen en de 
heidevelden, vinden we het in de gastvrije 
dorpen met hun monumenten of zijn het de 
mensen zelf met hun tradities en verhalen 
die soms al generaties lang meegaan? 

De Kleine Beerze Koffieochtenden richten 
zich op doorontwikkeling van het vernieuwde 
beekdal van de Kleine Beerze. De voorafgaan-
de koffieochtenden draaiden om ‘recreatie als 
inzet voor gebiedsontwikkeling’. De koffiegas-
ten waren het erover eens dat het beekdal een 
grote rijkdom aan cultuur en natuur kent, maar 
de vraag hoe we dit willen aanbieden ligt nog 
open. Focus en maat leken sleutelwoorden. De 
koffiegasten vroegen zich af binnen welke ka-
ders zij antwoorden kunnen zoeken, maar ook 
hoe af te stemmen op programma’s van buur-
gemeenten en wellicht in gezamenlijkheid ook 
op bewegingen vanuit de stad.

Op dat punt willen wij nu verder gaan. We 
hebben gastsprekers gevonden die ons ver-
der kunnen helpen. Akke de Vries is advi-
seur erfgoed en monumenten bij gemeente 
Oirschot. Zij legt de nadruk op een brede 
benadering van het begrip ‘erfgoed’. Zij wijst 
op de vele smaken die erfgoed kan bieden in 
de vorm van archeologisch erfgoed, landge-
bruik, gebouwen, monumenten, maar zeker 
zo belangrijk is het immaterieel erfgoed. Akke 
geeft een inkijkje in de visie van gemeente 
Oirschot op inzet van erfgoed en verhalen 
voor gebiedsontwikkeling en de kracht van 
de dorpen in de nabijheid van de stad.

Ineke Strouken adviseert overheden en in-
stellingen op het terrein van immaterieel 
erfgoed, identiteit en erfgoedtoerisme. Zij 

weet als geen ander het belang en de ach-
tergronden van tradities in beeld te brengen. 
Een landschap kun je lezen als een boek. 
Mensen in alle tijden laten sporen achter, 
zichtbaar en onzichtbaar, boven de grond en 
onder de grond. Die sporen maken een plek 
uniek en geven een landschap zijn identiteit 
omdat ze laten zien hoe een plek gegroeid 
is zoals het nu is. ‘Leve de Kleine Beerze!’ is 
op zoek naar het karakter van de streek om 
elementen daaruit zichtbaar en beleefbaar te 
maken. Welke instrumenten heb je daarvoor 
beschikbaar? Welke voorbeelden kunnen in-
spireren?’ Samen gaan we op zoek.

We zijn ditmaal te gast in Grandcafé De Beer-
ze, een gastvrije plek waar we in concreto 
een voorbeeld kunnen beleven van de kracht 
van de lokale geschiedenis. Ronnie Vugts, ei-
genaar van het fonkelnieuwe hotel-café, zal 
ons vertellen hoe hij gekomen is tot de inzet 
van een dorpsikoon als patrones voor zijn be-
drijfsvoering en wat hem dit brengt.

De boodschap van onze gastsprekers nodigt 
uit tot dialoog. Wij nodigen ieder die zich be-
trokken voelt bij het beekdal van de Kleine 
Beerze uit om te komen luisteren en meepra-
ten over ‘Erfgoed en Verhalen rond de Klei-
ne Beerze’. Wel even aanmelden, want voor 
de kwaliteit van het gesprek moeten we een 
maximum aantal koffiedrinkers aanhouden.

Datum en tijd: dinsdag 17 mei van 10.00 tot 
12.30 uur. Locatie: Grandcafé De Beerze, 
Doornboomstraat 22 in Middelbeers. Thema: 
‘Erfgoed en Verhalen’ als motor voor gebieds-
ontwikkeling. Aanmelden vóór 13 mei: deel-
name@brabantsekempen.eu  (vermeld: kof-
fie 17 mei). De volgende bijeenkomst zal zijn 
op zaterdag 11 juni, om 11.00 uur. Dan wan-
delen we samen door het dal van de Kleine 
Beerze vanuit Camperplaats de Spekdonken 
te Vessem. Meer weten: 

www.levendebeerze.nl/
portfolio-item/leve-de-kleine-beerze

www.facebook.com/LevedeKleineBeerze

Kleine Beerze Koffieochtend over 
‘Erfgoed en Verhalen’

Kleine Beerze bij Hoogeloon (foto: M. Leesberg)

  WIST
     JE 
DAT...?

... ezelspinguïns hun 
vrouwtje soms versieren 
door een mooie steen 

aan te bieden? 

De stenen worden gebruikt 
om nesten van te bouwen, 
die wel 20 cm hoog kunnen 
zijn en 25 cm in doorsnee. 

Stenen zijn dus een 
kostbaar goed.
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College van B&W
Hij reageert, namens het College van B&W 
middels een schriftelijke reactie, waaruit hier 
geciteerd wordt: “De bestaande milieustraat 
op bedrijventerrein de Sleutel in Bladel staat 
op gehuurde grond, die door de verhuurder 
inmiddels verkocht is en hoogstens tot eind 
2024 gebruikt kan worden. Samen met de 
buurgemeenten hebben we in 2019 de kader-
nota Grondstoff en vastgesteld om een stap 
te kunnen maken in de circulaire economie. 
Uit een gehouden enquête is gebleken dat 
inwoners maximaal 20 minuten willen rijden 
om bij de milieustraat te komen en daarmee 
is het KBP als meest geschikte locatie voor 
Eersel, Reusel-De Mierden en Bladel uit de 
bus gekomen. De gemeenteraad heeft aan-
vullend opdracht gegeven om de dialoog aan 
te gaan met de omwonenden.”

Dialoog
Volgens wethouder d’Haens zijn er geen al-
ternatieve locaties beschikbaar die de beno-
digde 10.000 m2 (binnen 20 autominuten) vrij 
hebben. Een grondstoff encentrum mag qua 
bestemming niet overal gevestigd worden en 
er is niet overal genoeg grond beschikbaar. 
De verwachte verkeersbewegingen zijn op 
het KBP goed te beheersen. Fons d’Haens: 
“Laat ik voorop stellen dat ik de zorgen van 
de omwonenden serieus neem. Het is belang-
rijk om duidelijk te maken dat er in het nieu-
we grondstoff encentrum geen sprake is van 
compostering, afvalverwerking of kadavers. 
De spullen worden afgeleverd door inwoners, 
daarna gesorteerd voor recycling en snel 
weer doorgevoerd. Er is dus geen stankover-
last, ongedierte of negatieve impact op dieren 
en vogels in de omgeving. Het gemak voor 
inwoners wordt veel beter dankzij moderne 
voorzieningen en er is ruimte voor educatie 
en betere recycling. Het grondstoff encentrum 
moet een voorbeeld worden voor schone, cir-
culaire economie”, aldus de wethouder.  

Voorwaarden
De aankoop van het perceel is nog van een 
aantal zaken afhankelijk, sluit d’Haens af: “Er 
wordt gekeken naar de kosten per inwoner op 
jaarbasis, via de gemeentelijke belastingen. 
Ook moeten we rekening houden met de stij-
gende bouwkosten; we willen het betaalbaar 
houden. Daarnaast kennen we de resultaten 
van de omgevingsdialoog nog niet. Die dia-
loog is gestart tijdens een openbare verga-
dering van het Georganiseerd Burgeroverleg 
Hapert, al was daar toen helaas geen ruimte 
voor discussie; er was alleen gelegenheid het 
plan te presenteren. Na een eerste kennis-
makingsgesprek met de bezorgde bewoners, 
zal een tweede gesprek op zeer korte termijn 
gepland worden.”

GBOH
Voorzitter Frits Oomen laat het volgende 
weten:  “Tijdens de openbare bijeenkomst 
van de Klankbordgroep GBOH op 16 februari 
jl. hebben wij naar goed gebruik de gemeente 
Bladel gelegenheid geboden de klankbord-
groep en onze bezoekers bij te praten over 
actuele gemeentelijke ontwikkelingen. Zo 
maakten wij, evenals de vele aanwezigen, 
nader kennis met de plannen voor een nieuw 
grondstoff encentrum op het KBP in Hapert. 
De eerste gemeentelijke presentatie bracht 
duidelijkheid over vragen als: wat houdt een 
grondstoff encentrum in en wat is het verschil 
met de huidige milieustraat? En, waar komt 
het precies, hoe komt het er uit te zien, wat 
kunnen we er allemaal inleveren, voor wie is 
het bedoeld en vooral ook, wat merken we 
daar als (dichtstbijzijnde) bewoners van?”

Samenwerking
Wat het laatste betreft was direct na deze 
eerste aankondiging al duidelijk dat vele 
omwonenden niet gelukkig zijn met deze 
voorgenomen ontwikkeling. Frits: “Vanwege 
dat leefbaarheidsaspect is ook het GBOH 
gevraagd adequaat aandacht te besteden 
aan deze bezorgdheid. Vrijwel onmiddellijk 
hebben we vertegenwoordigers van de om-
wonenden laten weten dat wij jarenlang po-
sitieve ervaringen hebben met de gemeente 
Bladel. Die samenwerking is vooral gebaseerd 
op een steeds aanwezige constructieve hou-
ding van beide kanten en met begrip voor 
elkaars verschillende rollen. In de loop der 
jaren heeft dit voor ons dorp prima resultaten 
opgeleverd. Het behoeft geen nader betoog 
dat wij ons om die reden voorstander hebben 
getoond van nader overleg met de gemeen-
te Bladel om op die wijze te bereiken dat zo 
mogelijk bezwaren worden weggenomen c.q. 
door de buurt gestelde randvoorwaarden zo 
optimaal mogelijk worden bereikt. Wij heb-
ben begrepen dat het GBOH-standpunt in 
alle redelijkheid is aanvaard en wellicht mede 
richtinggevend zal bij het vervolg.”

CDA
Niels Beerens van het CDA laat weten: “Wij 
staan nog steeds achter het unanieme raads-
besluit om verder onderzoek te doen naar 
een grondstoff encentrum op het KBP. Het 
contract met de huidige milieustraat loopt ten 
einde in 2023. Meerdere Kempen gemeente 
zijn op onderzoek gegaan naar een gezamen-
lijke alternatieve locatie voor een grondstof-
fencentrum, zodat we een stap verder kun-
nen zetten in het worden van een circulaire 
economie. Uit het onderzoek komt het KBP 
als meest geschikte locatie naar voren gezien 
de centrale ligging en de grootte van de be-

schikbare kavel. Uit het onderzoek kwamen 
verder ook nauwelijks tot geen alternatieve 
locaties naar voren. Wij hebben wel gemerkt 
dat dit besluit zorgen oproept bij de omwo-
nende. Daarom is het ontzettend belangrijk 
dat snel de omgevingsdialoog plaats vindt 
waarbij, samen met de omwonenden, wordt 
gekeken wat precies de zorgen zijn en hoe 
deze weggenomen kunnen worden.”

VVD
John Adams van de VVD meldt: “Wij heb-
ben destijds een motie ingediend waarmee 
we duidelijkheid wilde krijgen over wat de 
plannen gaan betekenen voor de inwoners 
van Hapert in de nabijheid van het beoog-
de grondstoff encentrum  en de bedrijven op 
het KBP.  We gaan de locatiekeuze in de raad 
zeker nog aan de orde stellen op het moment 
dat we het plan gepresenteerd krijgen. Glo-
baal gezien hebben vooral onze zorgen met 
betrekking tot de verkeerstaantrekkende wer-
king van deze faciliteit op het KBP in de na-
bijheid van N284 en de overlast van geur, ge-
luid en ongedierte in de nabije omgeving van 
de nieuwe  milieustraat.  Een belangrijk idee 
achter het KPB was dat er ook innovatieve 
bedrijven zich konden vestigen. Momenteel 
is de bedoeling van het grondstoff encentrum 
meer op- en overslag en nauwelijks recycling 
of grondstoff enscheiding. Wij delen in de ge-
kozen locatie het bezwaar dat het te dicht op 
de woningen ligt en voor mogelijke overlast 
gaat zorgen. We begrijpen daarbij niet waar-
om gekozen wordt voor een dure zichtlocatie; 
wil je een milieustraat het visitekaartje van 
de gemeente laten zijn? De kosten worden 
één op één doorberekend aan de inwoners, 
enerzijds door hogere afvalstoff enheff ing, an-
derzijds door een hoog ‘poorttarief’. Het is be-
wezen dat verhoging van de afvalafvoer, leidt 
tot het illegaal dumpen en dat moeten we te 
allen tijde zien te voorkomen.”

Bladel Transparant
Paul Wouters van Bladel Transparant wil 
nog toevoegen dat er kritisch gekeken moet 
worden naar het totaalplan, waarvan alle on-

derdelen nader moeten worden onderzocht. 
“Denk hierbij aan de planinrichting, (ver-
keers)veiligheid, geur- en geluidsoverlast. 
Daarnaast zal ook duidelijk moeten worden 
welke financiële consequenties hieraan zijn 
verbonden. Als Bladel Transparant willen we 
het totaalplan beoordelen om te kijken of we 
een gezamenlijk grondstoff encentrum willen 
vestigen op het KBP. Een erg belangrijk on-
derdeel hierbij is ook de omgevingsdialoog. 
Bij het eerdere raadsbesluit is de nadruk ge-
legd bij een omgevingsdialoog. Deze is dan 
ook van groot belang. We zullen dit proces en 
het totaal plan kritisch beoordelen zodra deze 
naar de raad wordt gestuurd.”

PRO5
Hugo Maas van PRO5 geeft als reactie: “Uit 
de massale reacties vol onbegrip (doelend op 
de petitie, red.) is op z’n minst op te maken 
dat de afstemming met de omgeving, die 
aan de gemeenteraad is beloofd, niet heeft 
plaatsgevonden. Dit vinden we kwalijk en 
geen goede basis om deze plannen verder op 
te ontwikkelen of realiseren. Op korte termijn 
organiseren we een PRO5-themabespreking 
over de plannen voor het grondstoff encen-
trum, waarbij we diegene die zich bij ons met 
vragen of opmerkingen meldt, van harte uit-
nodigen. De opbrengst van deze bijeenkomst 
gebruiken we mede als input voor het bepa-
len van ons standpunt.”

De redactie heeft ervoor gekozen om alleen 
de politieke partijen van de gemeente Bladel 
om een reactie te vragen. Dit vanwege de 
beoogde plaatsing van het grondstoff encen-
trum in deze gemeente. De wethouders van 
Eersel en Reusel-De Mierden is om een reac-
tie gevraagd; zij hebben besloten de reactie 
van de Bladelse wethouder als uitgangspunt 
aan te houden. Plaatsing van het centrum in  
de gemeente Bladel heeft voor veel inwoners 
van de aangrenzende gemeenten conse-
quenties; voor een aantal zal de verwachte 
rijtijd niet reëel of wenselijk zijn. Na alle par-
tijen gehoord te hebben, mag geconcludeerd 
worden dat het laatste woord over het grond-
stoff encentrum nog niet gesproken is.

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

T/M ZATERDAG
 7 MEI

BELS VLOERTARWE
Tarwebrood op de vloer gebakken 

voor een extra lekkere bite.

Van € 2,95   

Nu voor € 2,50
Actie geldt alleen voor hele broden.
Alleen indien gehaald in de winkel.

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971
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GRONDSTOFFENCENTRUM
WIJ BAKKEN 

VOOR U DAGELIJKS
EEN 

GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN 
LEKKERE BROODJES!

Ook de politieke partijen in Bladel is om 
een reactie gevraagd. De reacties die 
binnenkwamen, waren van VVD, CDA en 
Bladel Transparant. D66 en de VHP heb-
ben niet gereageerd.

Het GBOH (Georganiseerd BurgerOverleg 
Hapert) reageert ook op de plannen van 
de komst van een grondstoff encentrum.Wethouder Fons d’Haens van Bladel is 

verantwoordelijk voor de plannen voor 
het grondstoff encentrum waarvan de 
vestiging voorzien is op het KBP.
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Op 26 april 2022 reikte Annemieke van de 
Ven, burgemeester van Reusel-De Mier-
den, de Koninklijke Onderscheiding Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau uit aan me-
vrouw Josephine van den Borne-Coomans 
en aan de heer Peter van Limpt. Motivatie 
voor toekenning van de onderscheiding.

Mevrouw Josephine van den 
Borne-Coomans (30-03-1944)
Mevrouw Van den Borne is vanaf 2004 lid van 
het bestuur van de Katholieke Vrouwenbewe-
ging Reusel. Vanaf 2010 is zij voorzitter. Naast 
haar reguliere taken als voorzitter, organi-
seert ze samen met anderen excursies en be-
zoekt ze zieke en jubilerende leden. Als vrij-
williger/collectant voor de verjaardagsactie 
van Jong Nederland Reusel bezorgt zij vanaf 
1980 verjaardagskaarten met daarbij een do-
natie-envelop bij jarige inwoners in de aan 
haar toegewezen straten. De envelop, door 
de verjaardagsvisite hopelijk gevuld met een 
kleine donatie, haalt zij op een later moment 
weer op. Ruim 20 jaar was mevrouw Van den 
Borne bestuurslid van Buurtvereniging de 
Beumo; een aantal jaren was zij ook voorzit-
ter. Ze organiseerde diverse activiteiten, zoals 
buurtfeesten en jaarvergaderingen. Ook was 
ze nauw betrokken bij de festiviteiten rond 
het 25-jarig bestaan van de buurtvereniging 
en de organisatie van de kinderkampen, 
waaraan ze ook als begeleidster deelnam. De 
laatste jaren is mevrouw Van den Borne man-
telzorger en contactpersoon voor een buur-
vrouw. Als collectant en vrijwilliger van de 
Zonnebloem heeft zij zich met name ingezet 
voor de organisatie van een ’bonte middag’ 
en de verkoop van loten. Ze is collectant voor 
de Nierstichting en Jantje Beton en ze heeft 
gecollecteerd voor de Maag Lever Darm 
Stichting en het Diabetesfonds.

Heer Peter van Limpt (17-02-1952)
Vanaf 2004 is de heer Van Limpt vrijwilliger 
bij atletiekvereniging AVR ’69. Als coördina-
tor van de wandelgroep organiseert en be-
geleidt hij wekelijks wandeltochten en is hij 
verantwoordelijk voor de maandwandeling. 
Hij was betrokken bij de realisatie van een 
nieuwe materiaalruimte en als het nodig is, 
helpt hij mee in de verzorgingspost. Sinds 

10 jaar is hij betrokken bij het Nieuw Reu-
sels Toneel (NTR). De heer Van Limpt is de 
leidende en sturende kracht voor de decor-
bouwers. Hij zorgt voor de inkoop en opslag 
van materialen, een ruimte voor het bouwen 
van de decors en de opbouw en het afbre-
ken hiervan. Voor de viering van het 35-jarig 
bestaan is een buitenproductie opgevoerd en 
mede onder zijn leiding is een heel dorp na-
gebouwd. Ruim 27 jaar heeft decorandus zich 
ingezet voor Stg. Jeugdbelangen Reusel. Als 
coördinator werkgroep materialen voor de 
jaarlijkse vakantieweken was hij verantwoor-
delijk voor de decors, het licht en geluid, het 
bedenken van een verhaallijn en bedenker en 
uitvoerder van speciale licht- en geluidseff ec-
ten en was hij inzetbaar als begeleider. Onder 
zijn leiding is een snoepwagen gebouwd die 
tot op heden jaarlijks nog op de kermis van 
Reusel staat. Als bestuurslid heeft hij zich 
samen met anderen ingezet voor de realisatie 
van een skateramp, een nauwere samenwer-
king met Jong Nederland en het opzetten van 
acties om geld te genereren. Vele jaren was 
hij vrijwilliger voor Korfbalvereniging Rosolo. 
Tijdens toernooien en belangrijke wedstrij-
den was hij verantwoordelijk voor het geluid 
en de geluidsinstallatie en samen met andere 
vrijwilligers is een kantine gerealiseerd. Vaak 
werd en wordt nog steeds een beroep op de 
heer Van Limpt gedaan. Te denken valt aan 
de jaarlijkse intocht van Sinterklaas, het orga-
niseren van jeugdcarnaval, het bouwen van 
een Prinsenwagen voor de Jeugd Narrenraad 
en het bouwen van een onderkomen voor 
het meisjesgilde. Ook verleende hij hand- en 
spandiensten voor de Heemkundewerkgroep 
en Onderlinge hulp. Voor de ATB-club Oerse 
Bikers heeft hij een aantal jaren als logistiek 
begeleider tochten in de Alpen mee begeleid.

Fotografie: Jan Raes
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Klein maar fi jn, zo zou je het team dat Natuur-
begraafplaats De Utrecht onderhoudt kunnen 
omschrijven. Ons team bestaat uit een kleine 
kern van betaalde krachten, omringd door 
een groep deskundige en enthousiaste vrij-
willigers. 

Gijs en Jonas zijn onze boswachters. Zij beheren 
de natuur en geven rondleidingen aan belang-
stellenden. Daarnaast begeleiden ze begra-
vingen. Valerie, medewerker voorlichting en 
administratie, werkt twee dagen per week. Ze 
verzorgt de grafadministratie en is eerste aan-
spreekpunt voor mensen die voor het eerst op 
ons terrein komen. Sinds april heeft Valerie een 
duobaan met Wilma. Wilma is nieuw en werkt 
3,5 dag per week bij ons, waaronder op zater-
dag. 

Het duurde even voor we Wilma hadden gevon-
den. Dat lag niet aan het aantal sollicitatiebrie-
ven; die kregen we genoeg. Wat me bij het lezen 
opviel: opvallend veel mensen gaven aan een 
baan te hebben die hen niet gelukkig maakte. 
Ze waren op zoek naar werk dat zin heeft en vol-
doening geeft. 

Dat zag ik als een compliment. Kennelijk zien 
mensen de meerwaarde van een natuurbe-
graafplaats: een plek waar de natuur centraal 
staat en waar het verdriet van verlies en de rouw 
om een overleden dierbare worden verlicht 
door de gedachte dat de dood weer een nieuw 
begin is. Een gesloten kringloop. 

Terug naar die sollicitaties. Veel mensen bleken 
hun werk een beetje beu te zijn. Maar wilden ze 
ook echt graag op onze natuurbegraafplaats 
werken? Of waren ze op de vlucht en wilden ze 
vooral weg van hun huidige baan?

We besloten de proef op de som te nemen en 
nodigden zeven mensen uit voor een nadere 
kennismaking. Het bleken stuk voor stuk fi jne, 
kundige mensen, maar nét niet wat we zochten: 
een leergierige aanpakker, een enthousiaste 
duizendpoot en een communicatieve gastheer 
(m/v) in één. 

Al die tijd bleef de brief van Wilma door mijn 
hoofd spoken. Ze leek een ideale kandidaat, 
maar ze had bijvoorbeeld geen ervaring met 
publiekscontacten – en dat was een van de 
vereisten. Uiteindelijk hebben we haar toch uit-
genodigd. Iedereen kreeg meteen energie van 
haar. Ze koos met heel haar hart ervoor om bij 
ons te komen werken, terwijl ze een prima baan 
had met gunstigere arbeidsvoorwaarden. Geen 
vlucht dus, maar een bewuste keuze.

Het was een leerzaam proces. Ik weet nu: je kunt 
wel allerlei functie-eisen opstellen, maar als punt-
je bij paaltje komt is de klik minstens zo belangrijk. 
Het gevoel moet goed zijn, net zoals bij de keuze 
van de laatste rustplaats. Natuurlijk spelen prak-
tische zaken zoals kosten en wel of geen graf-
onderhoud een rol, maar uiteindelijk geeft het 
(goede) gevoel vaak de doorslag. En over dat ge-
voel gesproken: Wilma past in ons team. We zijn 
blij met haar. En u, als u haar ontmoet, vast ook. 

Fijne klik

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

COLUMN

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

Wekelijkse Rondleiding - Iedere donderdag  - 11 uur

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

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

15 mei - 7 uur - Vroege vogelwandeling 

11 juni - 20 uur - Natuurwandeling in de avondschemer

Activiteiten

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

8 MEI
MOEDERDAG

Voor de liefste moeder
Verwen haar met 
heerlijke bonbons 
of tongstrelende  
slagroom truffels!

TIP!
Chocolade 

Moederdag-hart

IJs-kadobon

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

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

Koninklijke Onderscheidingen 
gemeente Reusel-De Mierden
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SLAAPCOMFORT
C O M P L E E T  S L A P E N

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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 
OVERGORDIJNEN 
EN INBETWEENS

Trendy en eigentijds                                   

Gratis
gemeten, gemaakt 

én geplaatst.

U vindt bij ons 

alles op gebied van

WONINGSTOFFERING

 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!
€ 17,50

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

€ 26,50 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    €    7,30   €    8,30
  5  t/m 11 jaar    €  16,30   €  19,00
12  t/m  64 jaar    €  27,50   €  32,50
65 +    €  26,50   €  30,50

WE ZOEKEN EEN WEEKEND HULP

HOOGELOON - Op woensdag 4 mei her-
denkt ook Hoogeloon de slachtoff ers van 
oorlog en vervolging om daarna, op 5 mei, 
de vrijheid te vieren. Zeker dit jaar is er alle 
reden om stil te staan bij de trieste gevol-
gen die een oorlog teweegbrengt. Anders 
dan andere jaren vindt er dit jaar geen her-
denkingsdienst plaats in de kerk. 

De Dodenherdenking begint met een stille 
tocht van d’n Anloôp, via de Maalderij, De 
Brouwerstraat en de Dijckmeesterstraat, 
naar het Valensplein. Vertrek is om 19.40 
uur. Bij het oorlogsmonument op het Valens-
plein vindt kort na 20.00 uur de kranslegging 
plaats bij het oorlogsmonument. De viering 
in Hoogeloon sluit aan bij het jaarthema van 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei: ‘Vrijheid in 
verbondenheid’.

Op 5 mei 1945 eindigde de oorlog in Ne-
derland. Niet met een allesbeslissende slag, 
maar met een handtekening aan een tafel. De 

plaats waar de onderhandelingen plaatsvon-
den, Hotel De Wereld in Wageningen, is er 
beroemd om geworden. Vervolgens werden 
afspraken gemaakt en overeenkomsten en 
verdragen gesloten, waarmee het Europa-
in-oorlog langzaam veranderde in naoorlogs 
Europa. Vrijheid begon met afspraken op pa-
pier. Pas op 15 augustus 1945 kwam de oorlog 
in het gehele Koninkrijk der Nederlanden of-
ficieel ten einde toen de Japanse bezetter in 
Nederlands-Indië zich overgaf. 

Traditie
Sinds 1985 is het 4 mei Comité Hoogeloon 
actief bij de jaarlijkse Nationale Dodenher-
denking. Zo ook dit jaar op woensdag 4 mei. 
Gesteund door de plaatselijke gemeenschap 
is de herdenking steeds een sfeervol gebeu-
ren, die een vaste plaats in de jaarkalender 
heeft verkregen. Met medewerking van Fan-
fare Wilhelmina, Gilde St. Joris, Gilde St. Se-
bastiaan, de basisschool en scouting Jubam, 
biedt de herdenking goede mogelijkheden 
om de aandacht te vestigen op de gevallenen 
van het oorlogsgeweld. Maar biedt ook mo-
gelijkheden om te verwijzen naar de onlusten 
elders in de wereld en het zinloos geweld op 
vele plaatsen in de wereld. De herdenking 
biedt ook mogelijkheden om kinderen en 
jongeren actief te betrekken bij het program-
ma. Op basisschool De Vest wordt actief ge-
werkt aan de voorbereiding voor de jaarlijkse 
Dodenherdenking en voor zover men niet op 
vakantie is, verleent men ook op de herden-
kingsdag daadwerkelijk medewerking. Bij-
voorbeeld door het voorlezen van gedichten 
en het uitspreken van herinneringsgedach-
ten. Om de betrokkenheid van de school bij 
oorlog en geweld nog te vergroten, heeft ba-
sisschool De Vest het oorlogsmonument op 
het Valensplein geadopteerd.

2022: ‘Vrijheid in verbondenheid’
Het jaarthema van 2022 luidt ‘Vrijheid in ver-

bondenheid’. Met dit thema sluit het 4 mei 
Comité Hoogeloon aan bij het thema van 
het Nationaal Comité 4 en 5 mei. In het voor-
jaar van 2020 was de hoopvolle verwachting 
dat de coronacrisis ons nader tot elkaar zou 
brengen, maar dat blijkt bijna twee jaar later 
maar deels waar. De pandemie heeft ook juist 
maatschappelijke problemen en tegenstellin-
gen aan de oppervlakte gebracht, en getoond 
dat onze vrijheden soms haaks op elkaar lij-
ken te staan – persoonlijke zeggenschap en 
het collectieve belang lijken niet altijd ver-
enigbaar. De komende tijd kunnen we elkaar 
hopelijk weer meer ontmoeten. Maar het feit 
dat we weer bijeen mogen komen, betekent 
niet automatisch dat we ons ook verbonden 
voelen. Wat zijn de spanningen die hierdoor 
worden opgeroepen en hoe gaan we daar-
mee om? Het jaarthema van 2022 is dan ook 
‘Vrijheid in verbondenheid’.

Programma
De Dodenherdenking begint vanaf 19.40 uur 
met een stille tocht van d’n Anloôp, via de 
Maalderij, de De Brouwerstraat en de Dijck-
meesterstraat, naar het Valensplein. Gilde-
broeders dragen de kransen en leden van de 
scouting fungeren als fakkeldragers. Fanfare 
Wilhelmina, de beide gildes en een afvaardi-
ging van de gemeente Bladel, zullen aanwe-
zig zijn. Iedereen kan zich bij de stille tocht 
aansluiten. Intussen zal klokgelui de tocht be-
geleiden. Om 20.00 uur wordt er – net als in 
de rest van Nederland – twee minuten stilte 

in acht genomen om de oorlogsslachtoff ers 
te herdenken. Aansluitend wordt het verhaal 
van de Hoogeloonse of in Hoogeloon ge-
sneuvelde militairen verteld; worden enkele 
gedichten uitgesproken; een lied gezongen; 
het Nederlandse, Amerikaanse en Engelse 
volkslied gespeeld; is er een vaandelgroet 
door beide gildes en vindt de kranslegging 
plaats bij het oorlogsmonument. Het pro-
gramma biedt ook ruimte voor een kransleg-
ging door een afgevaardigde van zowel de 
Amerikaanse als de Engelse Ambassade. Dit 
ter herdenking van de in Hoogeloon gesneu-
velde Engelse en vier Amerikaanse soldaten. 
De gildes brengen een vendelgroet, als teken 
van eer en aanwezigheid namens het gilde-
wezen. Dan volgt de bloemlegging door de 
kinderen en is er gelegenheid voor iedereen 
om eer te betuigen bij het monument. Het 4 
mei Comité hoopt dat iedereen hieraan zal 
meewerken, want naast de aandacht in stilte, 
mag ook door het leggen van bloemen blijk 
worden gegeven van medeleven met de ge-
vallenen voor de vrede van iedereen.

Uitnodiging
Na afloop van de plechtigheden wordt de stil-
le tocht ontbonden, waarna voor genodigden 
de mogelijkheid wordt geboden voor een kort 
samenzijn in d’n Anloôp, met een kopje koff ie 
of thee. Deelname aan de stille tocht en het 
bijwonen van de plechtigheden op het Valen-
splein staat voor iedereen open. Uw aanwe-
zigheid wordt bijzonder op prijs gesteld.

Dodenherdenking 
in Hoogeloon

Foto: makkerdesign.nl
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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
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Bladel, Gindrapassage 15
www.vanboxtelhoorwinkels.nl
of bel 088 – 52 52 052

€ 0,-
Uw

hoortoestel
tot 31 mei

*€ 0,
Hoe dat kan? 
We vergoeden 
tot 31 mei 2022
de kosten die uw 
zorgverzekeraar niet 
vergoedt. M.u.v. uw eigen 
risico en kosten voor oplaadbaar. 
*Bekijk de voorwaarden op onze website:

LOKAAL

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

HAPERT - EHBO afde-
ling Hapert start bij vol-
doende aanmeldingen in 
mei 2022 met een nieu-
we EHBO-cursus.

Weet u hoe te handelen 
(rondom huis, sportletsel, 
bedrijfsongeval, reanime-

ren, verband aanleggen), zodat u de juiste 
hulp kunt bieden bij een ongeval? Dan is er 
nu de kans om te starten met een nieuwe 
cursus. Tijdens onze interessante, leerzame 
en gezellige EHBO-cursus komt het allemaal 
aan bod.

De cursus vindt plaats in gemeenschapshuis 
Den Tref, zaal De Pan, Alexanderhof 7 in Ha-
pert. De cursus bestaat uit EHBO, reanimatie, 
AED, verbandleer en kleine ongevallen en 
EHBO aan kinderen.

De kosten bedragen € 200,-. Dit is inclusief 
cursusboek, koff ie/thee tijdens de pauze, 
lunch, examenaanvraag, kortom all-in. Een 
aantal zorgverzekeraars vergoedt geheel of 
gedeeltelijk de kosten voor een EHBO-cur-
sus. U dient dit zelf in uw zorgpolis na te gaan.

De cursus wordt gegeven op 4 zaterdagen 
van 09.00 tot 16.00 uur. De datums zijn 28 
mei, 4 juni, 18 juni en 25 juni.

Voor aanmelden of informatie kunt u contact 
opnemen met Ria Lavrijsen, tel. 06-12675896, 
email: secretariaat@ehbo-hapert.nl.

Start nieuwe 
EHBO-cursus
in Den Tref

Doneer uw fi ets voor 
Oekraïnese 

vluchtelingen
Ik ben vrijwilliger bij de ANWB voor het Kinderfietsenplan. Dit houdt in dat wij 
gedoneerde fietsen inzamelen, welke naar een sociale werkplaats worden gebracht 
en aldaar worden nagekeken en gerepareerd, zodat ze veilig aan het verkeer kunnen 
deelnemen. 

De eerste opzet was deze kinderfietsen via Stichting Leergeld te geven aan de ouders van 
kinderen die het financieel zich niet kunnen veroorloven een fiets voor hun kind te kopen. 
Deze actie is zo succesvol dat niet alleen kinderfietsen maar alle soorten en maten fietsen 
worden ingezameld en via bovenstaande weg worden verdeeld. 

Met de vluchtelingenstroom uit de Oekraïne is de vraag naar fietsen enorm toegenomen 
en onze voorraad fietsen droogt snel op. Wij zijn dus met spoed op zoek naar alle soorten 
en maten fietsen, in welke staat dan ook. Van drie oude fietsen kunnen wij bijvoorbeeld 
weer één goede fiets maken. 

U kunt uw fiets doneren via kinderfietsenplan@anwb.nl of charles@chamir.nl en wij 
komen uw gedoneerde fiets ophalen. Graag uw volledige adresgegevens en telefoon-
nummer vermelden.

Charles Hermans

BERGEIJK - Datum en tijd: 
donderdag 12 mei, 19.00 
uur. Locatie: De Eikenburg, 
Eikenburg 10 in Eersel.

Dementie en levensstijl
Voldoende beweging, niet 
roken, geen overmatig alco-

holgebruik; we weten allemaal dat een ge-
zonde levensstijl goed voor ons is. Maar wat 
zijn nu de precieze voordelen van een gezon-
de levensstijl? En hoe behoud je een gezonde 
levensstijl als je dementie hebt? Tijdens deze 
avond krijg je tips van een lifestylecoach. 

Toegang is gratis, net als koff ie en thee!

Alzheimer Café in De Eikenburg

REUSEL - MTC de Bourgondiërs is een mo-
torclub van een aantal enthousiaste motor-
rijders uit Reusel-de Mierden, die jaarlijks 
zelf een aantal tochten rijden. Deze toch-
ten vinden vooral plaats in de grensstreek 
Brabant/Limburg/België, maar ook enkele 
tochten voeren richting andere windstreken.

Om dit enthousiasme te willen en te kunnen 
delen met collega motorrijders organiseert 
MTC de Bourgondiërs op zondag 5 juni hun 
11e  toertocht, waarbij inschrijving voor ie-
dereen die interesse heeft, mogelijk is. De af-
gelopen 2 jaar kon onze tocht niet doorgaan 
vanwege coronabeperkingen, maar we gaan 
er dit jaar van uit dat de omstandigheden 
goed zijn, waardoor wij jullie weer in grote 
getale mogen ontmoeten bij de inschrijving 
van onze tocht.

De tocht van 5 juni is ruim 200 km en vertrekt 
vanaf Eetcafé-Feestzaal De Klok, Turnhout-
seweg 32 in Reusel. Route is verkrijgbaar op 
Garmin en TomTom, maar de rit is niet op rol 
verkrijgbaar. Vertrek is vanaf 08.30 tot 12.00 
uur. Inschrijving: individueel € 6,00 en duo 
€ 12,00 (rijder + passagier). Dit is inclu-
sief koff ie/thee + broodje frikadel of kroket. 
Deelname is op eigen risico. E-mail: info@
MTCdebourgondiers.nl. Voor meer info:

www.mtcdebourgondiers.nl

5 juni 11e toertocht 
MTC De Bourgondiërs
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Door Renate Pijnenburg

Er is een wereld te winnen op het gebied van 
preventie in de gezondheidszorg. Om die 
reden zijn wijkverpleegkundige Carol Iding 
van Buurtzorgteam Hapert, Hoogeloon en 
Casteren en Eveline Poldervaart van Buurt-
zorgteam Bergeijk in het landelijk project 
gestapt. Preventieproject Cuba heeft het 
bij hun als werknaam meegekregen en 
zij vertellen graag wat Nederland van het 
Midden-Amerikaanse land kan leren.

Project
“Op het gebied van armoede behoort Cuba 
tot de Derde Wereld”, vertelt Carol. “Op het 
gebied van gezondheidszorg kunnen we 
echter heel veel van het land leren. Het is op 
hetzelfde niveau als Nederland maar wat zij 
vele malen beter doen, is het voorkomen van 
grotere medische problemen door preventie.” 
Achttien teams van Buurzorg Nederland zijn 
uitgekozen voor het project, waarvan maar 
twee uit Brabant. “We moesten met het hele 
team solliciteren”, legt Eveline uit. “Het hele 
team moet erachter staan want je gaat nogal 
wat aan. We moeten het dorp waarin we 
leven en werken in kaart brengen; inwoners 
interviewen, een beeld schetsen van de voor-
zieningen en extra activiteiten organiseren.”

Cuba
Eveline ging een hele maand naar Cuba om 
zich een goed beeld te kunnen vormen van 
het land. “Ik wilde eigenlijk helemaal niet”, 
denkt ze terug aan haar reis. “Ik houd niet 
erg van vliegen en hoef niet per se een hele 
maand van huis. Ik gaf me op in de veron-
derstelling dat ik toch niet uitgekozen zou 
worden. Wel dus. Ik heb een fantastische 
tijd gehad, kan niet anders zeggen. Zoveel 
geleerd, zoveel gezien. Ik reisde samen met 
enkele artsen in opleiding en een aantal 
ouderengeneeskundigen. Het hele project 
wordt ondersteund en begeleid door het 
LUMC; zij verzamelen data en verwerken die 
zodat wij daar later mee aan de slag kunnen.”

Hoog aanzien
De dokterspraktijken zien er in Cuba uit zoals 
ze er hier in de jaren ’60 uitzagen. Functio-
neel maar verouderd. “Ergens een beetje ver-
tederend”, vindt Eveline. “Dokters staan in het 
land nog altijd hoog in aanzien. Als de dok-
ter het heeft gezegd, dan doe je het. Weinig 
discussie over de diagnose, zoals in Neder-
land nog wel eens wil gebeuren. Artsen lijken 
meer betrokken, lopen op zeer regelmatige 

basis binnen bij patiënten. De dokter en de 
verpleegkundige kennen al hun wijkbewo-
ners en het dorpsnetwerk en familie is daar 
heel belangrijk.”

Groter geheel
In Nederland komt een patiënt pas in beeld 
als er problemen zijn, met alle bijkomende 
kosten daarbij.  Carol: “Dat is in Cuba heel 
anders. Mensen wonen veel dichter bij el-
kaar, zorgen voor elkaar en bij activiteiten-
groepen loopt vaak een arts of psycholoog 
even binnen. Die kennen de mensen, hun 
geschiedenis en die zien wanneer het fout 
dreigt te gaan Er kan echt op tijd ingegre-
pen worden. Preventie is de sleutel; zorgen 
dat mensen niet snel ziek worden. Een soort 
dorpsondersteuner speelt een grote rol. Zij 
kent de mensen en kan snel signaleren als 
er iets mis is. Een ander verschil met Neder-
land is dat in Cuba op meer holistische basis 
naar een patiënt wordt gekeken. Niet alleen 
de klacht wordt behandeld, er wordt naar het 
hele systeem gekeken: leefomgeving, voe-
ding, interactie, fysieke gesteldheid. De mens 
als geheel. Op  termijn werkt dat kostenbe-
sparend omdat eerder ingegrepen wordt en 
daarmee dure zorg voorkomen kan worden.”

Preventie
In Nederland barst de gezondheidszorg uit 
zijn voegen. “Personeel is nauwelijks meer 
te krijgen, merken we”, vertelt Eveline. “Soms 
moeten we noodgedwongen een patiënten-
stop invoeren omdat we gewoon geen tijd 
meer hebben voor meer patiënten. Zorgwek-
kend. We zijn nu aan het kijken op welke ma-
nier preventie hierbij kan helpen en de eerste 
stappen zijn gezet. We gaan ons de komen-
de jaren hard maken om meer verbindingen 
te leggen tussen allerlei zorgaanbieders. De 
AVG (privacywetgeving)  is prima maar zit ons 
soms ook in de weg. Het is in  Nederland bijna 
onmogelijk om overleg te hebben over een pa-
tiënt, zonder eerst vijfhonderd formulieren in 
te moeten vullen en te laten ondertekenen. Ik 
overdrijf natuurlijk maar de kern is waar; er zijn 
teveel regels en die werken ons tegen.”

In de praktijk
In Hapert is Carol bezig met het project 
‘Meer Bewegen’. Dit wil ze bereiken door mid-
del van kwiek-beweegtegels. “Het principe 
is heel simpel: er komen plekken in Hapert 
waar mensen worden uitgenodigd om te 
bewegen. 

Meer beweging helpt om langer gezond 
te blijven; dit project sluit prima aan bij het 
‘Ommetje Hapert’ en dat is precies de be-
doeling. Die verbinding in de gemeenschap 
mag altijd groter worden; het netwerk van ie-
dereen moet zo groot mogelijk zijn. Enerzijds 
om eenzaamheid te voorkomen maar ook om 
er voor elkaar te kunnen zijn”, aldus Carol. 
“Ik merk het zelf vaak genoeg: als ik even 
een boodschapje ga doen, krijg ik makkelijk 
zes vragen over zorg. Geen enkel probleem, 
behalve als ik haast heb. Het belangrijkste is 
dat mensen de juiste hulp weten te vinden.” 
In Bergeijk gaat Evelien starten met het 
project ‘Ben ik in beeld?’. Dit doet ze samen 
met de dorpsondersteuner. Hiervoor vinden 
op dit moment verschillende oriënterende 
gesprekken plaats.

Zorg
Het project gaat nog een aantal jaren duren 
en de bedoeling is dat het als een olievlek 
over het land verspreid gaat worden. “Pre-
ventie is de toekomst van de zorg”, daarvan 
zijn de dames zeker. “Het is een prachtig pro-
ject waar we heel veel van leren en waar onze 
gemeenschap de vruchten van plukt; het kan 
alleen maar beter worden. Met Buurtzorg wil-
len we graag blijven ontwikkelen en perso-
neel krijgt hier ook de kans voor;  deze orga-
nisatie heeft een compleet andere manier van

werken ingevoerd, die kosten bespaart. 
Weinig management en daardoor meer han-
den op de werkvloer, zoals het hoort te zijn. 
Het geld dat ermee bespaard wordt, komt ten 
goede aan de cliënten en dat is waar het in de 
zorg om moet draaien.”

ZORG

Preventie maakt het verschil
Project Buurtzorg om verbinding in gemeenschap te vergroten

Collega’s 
gezocht

De teams van Buurtzorg zijn altijd op 
zoek naar collega’s. Ben je zij-instro-
mer, oproeper of zoek je een leer/
werk plek? Bel dan even voor een vrij-
blijvend gesprek.

Team Bladel: 
Telefoon: 06-1376 9675 
E-mail: bladel@buurtzorgnederland.com

Team Hapert, Hoogeloon, Casteren
Telefoon: 06-1025 3347 
E-mail: hapert@buurtzorgnederland.com

Team Reusel-De Mierden
Telefoon: 06-12200813 
E-mail: reusel@buurtzorgnederland.com

Team Bergeijk
Telefoon: 06-2204 8510
E-mail: bergeijk@buurtzorgnederland.com

nisatie heeft een compleet andere manier van

“Op het gebied van armoede behoort Cuba tot de Derde Wereld”, vertelt Carol. “Op het gebied van gezondheidszorg 
kunnen we echter heel veel van het land leren. Het is op hetzelfde niveau als Nederland maar wat zij vele malen beter 
doen, is het voorkomen van grotere medische problemen door preventie.” 

Fysiopraktijk in Cuba Dokterspraktijk in Cuba
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In het gezin waarin ik opgroeide deden wij 
de dingen vaak ‘mee geweld’. Nog steeds 
trouwens. Zojuist ben ik nog mee geweld 
naar huis gefietst. Let op: ‘mee geweld’, 
niet ‘met geweld’. Dat is echt iets anders. 

‘Mee geweld’ is een Kempische (wellicht 
zelfs specifiek Hapertse?) uitdrukking voor 
‘met grote haast’. Het kan nog erger zelfs: 
‘mee duvel en geweld’. Ga dan maar gerust 
aan de kant, want dan “geege’t erop” (lees: 
dan wordt er flink haast gemaakt!)

Hoe kwam ik hier nou weer op? Wel, ik 
fietste vanmorgen naar het werk (mee 
ietskes minder geweld dan normaal, want 
ik wilde niet bezweet aankomen; dat voor-
nemen mislukte trouwens weer faliekant, 
zoals vaker). Onderweg bedacht ik dat ik 
al enkele maanden geen column meer had 
geschreven. Daar merkt u als lezer niks 
van, want ik zorg altijd dat de hoofdredac-
teur van dit prachtige blad een voorraadje 
heeft. 

Maar toch... het wilde niet echt meer luk-
ken met de inspiratie. Deels ligt dat aan 
het feit dat het leven weer grotendeels zijn 
normale loop heeft hernomen. Zachtjesaan 
lijken we toch echt in het ‘postcovidium’ 
te zijn beland. Wat mooi is, want nu kan 
er weer naar hartenlust muziek gemaakt  
worden – en dat gebeurt ook! Dus minder 
tijd voor stukjes.

Maar er was nog een andere reden, reali-
seerde ik me al fietsend. Ik probeer vaak te 
schrijven over actuele dingen en daar dan 
mijn eigen draai aan te geven. Maar ja, wat 
is er de laatste tijd vooral in het nieuws? 
Natuurlijk… die verschrikkelijke oorlog! 
Geweld, alsof d’n duvel zelf erachter zit 
(daarmee zit ik er niet eens zo ver naast).

Dat is nou net iets waar ik het niet over 
wil hebben. Niet omdat het me niet raakt.  
Sterker nog, ik heb zitten janken toen ik op 
tv al die lijken op straat zag liggen in Boetjsa.  
Maar daar zit precies het punt: ik kan niet 
tegen geweld. Ik heb er niks mee, kan 
er niks mee, hoef het ook niet te zien. Ik  
gebruik het zelf ook nooit. 

Nou ja, alleen in bovenstaande figuurlijke 
zin dan, dat wel. Gelukkig werkt mijn hoofd  
dan zo, dat ik al associërend op de fiets 
tot een stukje als dit kom. Niet mijn beste  
stukje. Het moest uit mijn tenen komen, 
want van al dat geweld op tv bevries 
ik. Kan er niks zinnigs over geschreven  
krijgen. Het is of de inkt in mijn pen ervan 
bevriest.

Dat laatste moet u niet te letterlijk nemen: 
het beschrijft alleen het gevoel dat ik erbij 
heb. Ik ben een moderne jongen en schrijf 
mijn stukjes dus gewoon op de computer. 
Terwijl ik dit schrijf zit ik dan ook, geheel 
volgens gewoonte, mee duvel en geweld 
te tikken.

Geweld

column

‘Wij staan altijd
 voor u klaar.’

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

Marloes Verdonschot van DELA

Tijdens de Mei Meet Maand van de Hart-
stichting kunnen mensen elke donderdag 
en vrijdag van 11.00 tot 17.00 uur, onder 
begeleiding van een medewerker van de 
Hartstichting, zelf hun bloeddruk komen 
meten bij Bibliotheek Bladel. 

Het is belangrijk om je bloeddruk te kennen. 
Een hoge bloeddruk voel je namelijk niet, 

maar verhoogt wel de kans op een hartinfarct 
of beroerte. Vanaf je 40ste stijgt het risico op 
een hoge bloeddruk. Voel je je gezond, ook 
dan kan je een hoge bloeddruk hebben. Daar-
om roept de Hartstichting mensen op om 
vanaf je 40ste elk jaar je bloeddruk te meten. 
Ook als die nu goed is. Als het nodig is, kun 
je zelf met leefstijl tijdig maatregelen nemen 
om de bloeddruk weer op een gezond niveau 
te brengen. De Bibliotheek ondersteunt deze 
oproep van de Hartstichting. 

Tijdens de Mei Meet Maand kunnen mensen 
hier onder begeleiding hun bloeddruk meten. 
Het meten is gratis. De gemeten bloeddruk is 
persoonlijk en wordt met niemand gedeeld. 
Je krijgt ook concrete tips en adviezen over 
wat je kunt doen om de bloeddruk op een ge-
zond niveau te brengen of te houden.

Veel Nederlanders weten niet dat ze een hoge 
bloeddruk, en daarmee een verhoogde kans 
op hart- en vaatziekten hebben. Uit onder-
zoek van de Hartstichting blijkt dat 1 op de 3 
Nederlanders van 30 tot 70 jaar met een hoge 
bloeddruk rondloopt. Van hen weet 40% niet 
dat zij een hoge bloeddruk hebben. Dit zijn 
zo’n 1,2 miljoen Nederlanders. Meten is daar-
om belangrijk. Om het meten van de bloed-
druk voor iedereen toegankelijk te maken, 
richt de Hartstichting in de maand mei open-
bare meetpunten in door het hele land.

Bloeddrukmeetpunt Hartstichting 
bij Bibliotheek Bladel

LAGE MIERDE - Ter ge-
legenheid van het 60/62-
jarig jubileum van KBO 
Lage Mierde zullen de Pa-
relmuzikanten op zondag 
22 mei een concert geven 
in De Ster, De Houtert 6 in 
Lage Mierde.

Dit concert is voor iedere belangstellende bij 
te wonen voor de entreeprijs van € 5,-. Het 
begint om 13.30 uur en de zaal gaat om 13.00 
uur open. Voor Lage Mierdse KBO-leden is 
de entree gratis.

De Parelmuzikanten is van oorsprong een 
Oisterwijks blaasorkest en bestaat inmiddels 
42 jaar. Speelde het orkest in het begin alleen 
Egeländer muziek, op dit moment is het re-
pertoire danig veranderd. Zij spelen nu een 
scala aan muziekstijlen, waarbij de Böhmi-
sche muziek niet vergeten wordt. Allerlei 

genres passeren de revue bij een optreden: 
arrangementen van James Last, Billy Vaughn 
en Fats Domino maar ook de tango’s van Ma-
lando en de licht klassieke walsen van Johan 
Strauss. Diverse nummers worden onder-
steund door zang en diverse talen: een Itali-
aanse O Sole Mio, een Spaanse Clavelitos of 
een Griekse Eleni, het kan allemaal. Het spe-
len van wisselende muziekstijlen geeft fleur 
en kleur aan het orkest; het is de kracht van 
het orkest. Veel variatie en voor elk wat wils. 
We kunnen met zekerheid stellen dat de Pa-
relmuzikanten ‘Kleurrijke Muziek’ vertegen-
woordigen.

KBO Lage Mierde is van mening dat dit op-
treden van de Parelmuzikanten een passen-
de invulling is voor het jubileum en wil graag 
iedereen van harte welkom heten in De Ster.
Wilt u dit concert bijwonen, dan opgeven bij 
Sjaan Boerenkamp, tel. 013-5092377 en Femy 
Vriens, tel. 013-5091982 (na 18.00 uur).

Optreden Parelmuzikanten ter gelegenheid 
van 60-jarig jubileum KBO Lage Mierde
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Faces Skincare in de top drie ‘Beste salon 
van Nederland’ tijdens de Beauty Award 2022!

* 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.

BRADERIE
& SNUFFELMARKT
VAN 10.00 TOT 17.00 UUR

Braderie en Snu� elmarkt in Bladel centrum! Komt u ook gezellig kijken en snu� elen? 
Vind de mooiste spulletjes bij onze ondernemers uit de winkelstraat of bij de extra
marktkraamhouders. Tijdens of na het shoppen zijn er voldoende mogelijkheden om 
te genieten van een hapje en drankje bij onze horecagelegenheden of bij een van de 
foodtrucks. Graag tot ziens in Bladel Centrum!

ORGANISATIE: ONSMIENEVENTS.NL

ZON. 1 MEI VAN 10.00 - 17.00 UUR

BRADERIE
ZON. 1 MEI VAN 10.00 - 17.00 UUR

GRATIS
ENTREE

REUSEL - Afgelopen zondag 24 april wer-
den tijdens een feestelijke gala-avond 
met ruim 600 gasten, de winnaars bekend 
gemaakt in het NBC congrescentrum in 
Nieuwegein. De uitreiking was in handen 
van Kim Kötter. Na een nominatie is het 
team van Faces Skincare bekroond tot 
de top drie ‘Beste salon van Nederland’. 
Deze vakprijzen worden jaarlijks uitgereikt 
door Beauty Trade Professionals (BTP). 
De Beauty Award is dé vakwedstrijd voor 
schoonheidsspecialisten, want salons 
kunnen hierbij hun professionele imago en 
kwalitatieve kernwaarden van de branche 
uitdragen. 

Vakwedstrijd
Vorige zomer besloot het team van Faces 
Skincare om deel te nemen aan deze vak-
wedstrijd. Marieke: “Ik vond het belangrijk 
om hier als team aan te werken. Alleen dàn 
kun je als bedrijf in de top van Nederland 
meedraaien. Onderdeel van deze nominatie 
is het in kaart brengen van diverse aspecten 
binnen het bedrijf zoals ondernemerschap en 

bedrijfsvoering, marketing en social media, 
opleidingen en trainingen en natuurlijk de 
vakinhoudelijke kennis van de specialisten.”

Mystery guest
Aan vakkennis ontbreekt het Marieke, Manon 
en Emke niet en dat werd gezien door de or-
ganisatie. Trots vertellen ze: “Een onafhanke-
lijk jury heeft de inzending beoordeeld. Deze 
was dusdanig goed, dat wij afgelopen de-
cember bezoek van de mystery guest moch-
ten ontvangen. De mystery guest kwam bij 
ons binnen als nieuwe gast met een speci-
fieke wens voor haar huid. Na een uitgebreid
intakegesprek, hebben wij haar huid beoor-
deeld in ons huidanalyse apparaat. Hierna 
onderging zij één van onze behandelingen. 
Persoonlijk en op maat zoals al onze gasten 
deze mogen ontvangen. De mystery guest 
kreeg een productadvies om de behandeling 
te ondersteunen. Zij heeft alle facetten bij de 
behandeling als hoogwaardig beoordeeld. 
Medio februari werd bekend dat wij hiermee 
tot de genomineerden behoorden.”

Kennis
De brede kennis van het team van drie spe-
cialisten, de uitgebreide behandelmethodes 
en vakkennis heeft ervoor gezorgd dat de 
expertise in het vak gezien en erkend wordt. 
Marieke: “het is een fantastische ervaring 
om dit mee te mogen maken! Met ons team 
van specialistes hebben we een top prestatie 
neergezet.” 

Onderscheidend
Een belangrijke onderscheidende factor bij 
Faces Skincare is het concept. ‘’Binnen ons 
concept richten wij ons op huidverbetering. 

Wij maken een keuze binnen ons behandel-
concept, geven persoonlijk productadvies 
en levensstijl tips mee. Hiermee gaan wij als 
huidexperts een samenwerking aan met onze 
gasten. Vanuit deze basis kunnen wij dage-
lijks met passie ons vak uitvoeren’’

Faces Skincare
Lange Voren 19a, Reusel

www.facesskincare.nl

0497-845156 | 06-15441276

De brede kennis van het team van drie specialisten, de uitgebreide behandelmethodes en vakkennis heeft ervoor 
gezorgd dat de expertise in het vak gezien en erkend wordt. V.l.n.r.:  Marieke, Manon en Emke.

VAKBEKWAAMVAKBEKWAAM
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 Sniederslaan 63-65
Bladel

Tel: 0497-382141

www.bito.nl

VANAF
€ 2599,-

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

frame
•  Zeer krachtige Bosch Performance 

middenmotor 65Nm
•  Comfortabele verende voorvork en 

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

Direct uit voorraad leverbaar!!

Dé elektrische fi etsspecialist van de Kempen! 

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

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

 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  AIRCO 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!

Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Voor reparatie, onderhoud & APKVoor reparatie, onderhoud & APK

Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Airco Service

   Schade herstel

Op Weg
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  9 woningen te Hooge Mierde

De Cingel - Toon van de Bornestraat
Ontwikkelaar Makelaar 

Neem voor meer informatie contact op met Nathalie van Gisbergen - Lommers Makelaars
bladel@lommersmakelaars.nl | 0497 369898

Prijs vanaf 

€ 329.000,- 

Energiezuinig

TE KOOP

OM DE HOEK

HILVARENBEEK - De van oorsprong Reu-
selnaar Kees van Limpt heeft voor 17 mei 
een dialezing samengesteld over de natuur 
in onze eigen Kempische omgeving. Loca-
tie is de Elckerlyc, Achter Het Raadhuis 2 
in Hilvarenbeek. Aanvang is om 20.00 uur.

Aanleiding is de ontstane situatie met be-
trekking tot de Oekraïense bevolking. Het 
laat hem niet los, verschrikkelijke beelden. 
Maar wat kun je doen? Door zijn meer dan 
gemiddelde interesse voor de natuur zoekt hij 
het daarin. De verbinding met de Oekraïense 
mensen heeft hij met bovenstaande foto wil-
len verbeelden. Enkele dagen tekenen, schil-
deren en fotograferen vanuit een schuilhutje 

gingen hieraan vooraf. Natuurliefhebbers 
wordt een mooie leerzame avond bezorgd en 
de volledige opbrengst komt ten goede aan 
de Oekraïense vluchtelingen. Met humor en 
in Reusels dialect voorziet hij de foto’s van 
commentaar. Als een virus draagt hij zijn 
enthousiasme voor de natuur over. Makke-
lijk verteerbaar, zonder moeilijke woorden of 
Latijnse namen maar puur genieten van vele 
mooie plaatjes. 

Geïnteresseerd en nieuwsgierig gemaakt en 
ruimte in je agenda? Bestel dan je tickets à 
€ 10,- bij de Elckerlyc, tel. 013-5050663. Graag 
ontmoet hij jullie op 17 mei, want alleen 
samen kan deze avond een succes worden!

Dialezing van Kees van Limpt 
over de natuur in de Kempen

HAPERT - WSZ is met ruim 3.800 huurwo-
ningen de grootste verhuurder in de Kem-
pen. WSZ wil dat haar bewoners goed en 
fijn wonen en dat gaat verder dan de wo-
ning zelf. De kwaliteit van de woning en 
woonomgeving bepalen het woongenot. 
De straat, de buurt en de wijk moeten leef-
baar zijn. Dat betekent niet alleen schoon 
en opgeruimd, maar ook dat bewoners el-
kaar kennen en ontmoeten. Want prettig 
wonen doen we meestal niet alleen, maar 
samen met anderen. 

WSZ popte op in Hapert met een party tentje, 
koff ie en thee met iets lekkers en een vrolijke 
attentie, stonden medewerkers van WSZ op 
dinsdagmiddag 19 april klaar voor haar huur-

ders in Hapert. Huurders en ook niet-huurders 
van WSZ kwamen deze middag langs voor 
een praatje en bespraken ideeën om de wijken 
in Hapert nog mooier en beter te maken. Deze 
ideeën gaan de medewerkers van WSZ be-
kijken en tenminste één idee realiseert WSZ, 
eventueel samen met de bewoners. 

WSZ popt op krijgt een vervolg 
Het was een succesvolle middag met een 
mooie opkomst en goede gesprekken in Ha-
pert. WSZ wil ook graag weten wat er bij haar 
andere huurders in de straat, buurt en wijk 
speelt, daarom komt WSZ naar haar huur-
ders toe. Waar en wanneer WSZ weer oppopt 
is op dit moment nog niet bekend, maar dat 
WSZ dit initiatief herhaalt is zeker.

WSZ popte op in Hapert
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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...?

... regenwormen 
in Nederland wel 

30 centimeter lang 
kunnen worden? Meestal 
leven ze niet zo lang 
omdat ze voortijdig in 
de maag van een vogel 
eindigen, maar in een 
laboratorium kunnen ze 

wel 9 jaar worden. 
30 centimeter klinkt 

lang, maar de 
allergrootste 

regenwormen komen in 
Australië voor. 

Daar heb je wormen 
van wel 4 meter.

www.loesje.nl

ALLERHANDE

Een duim omhoog voor de organisatie van een hele mooie 
prinsjesdag. Dankjewel! 

Genootschap oud-prinsen cv de Pintewippers

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

Een duim omhoog voor dames 2 van Volleybalclub Bladel 
en voor trainer/coach Mark Marien. Gefeliciteerd met het 
kampioenschap en volgend seizoen veel succes in de 
tweede klasse!

Jack

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

Onze duimen staan omhoog voor BV de Vlassert uit Reusel voor het organiseren van de 
geweldige seniorenbrunch.

Enkele deelnemers

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

Mijn duim gaat omhoog voor carnavalsvereniging de Muggezifters uit Bladel, en vele jonge 
vrijwilligers, die ‘s morgens na carnaval al de rommel en de tent hadden opgeruimd.

Harjet Bel

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

Mijn duimen gaan omhoog voor Job en Sandra voor het doneren van hun eerste prijs en 
kolderprijs aan Stichting Duofiets Duizel. Jullie zijn kanjers! 

Een liefhebber

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

Een dikke duim omhoog voor alle leerlingen van de Clemensschool in Hulsel. De leerlingen 
hadden paasbroodjes gebakken en deze zelf rondgebracht bij de ouderen in Hulsel. Het was 
een superleuke en lekkere verrassing. Heel hartelijk bedankt hiervoor!

Zorg en Welzijn en KBO Hulsel

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

Mijn duim staat omhoog voor buurtvereniging ‘De Vlassert’ uit Reusel voor de heerlijke 
seniorenbrunch. Het was geweldig.

Een buurtbewoner

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

Dansen in Vessem
Op zaterdagen 7 mei, 18 juni en 
9 juli zijn er weer open stijldans-
avonden in D’n Boogerd aan de 
Servatiusstraat 6 in Vessem..

• Voor jong en oud
• Ballroom en Latin
• Van 20.30 tot 00.00 uur
• Entree € 3,50 incl. hapjes

Kijk op Facebook stijldansen in Ves-
sem, voor actuele informatie. Voor 
meer informatie kun je mailen naar 
stijldanseninvessem@outlook.com 

HAPERT - Graag willen we dat met onze 
leden, oud-leden en hun partners vieren 
op vrijdag 13 mei in gemeenschapshuis 
Den Tref, Alexanderhof 7 in Hapert.

We hebben een gezellig, feestelijk program-
ma en de tijd om nog eens wat bij te praten 
vanaf 10.30 tot 17.00 uur. En wat dacht u ervan 
nog eens terug te blikken met anekdotes en 
foto’s van de afgelopen 35 jaar. 

Ook wordt er deze dag voor een heerlijke 
lunch en een lekker drankje gezorgd. Om een 
kans op een prijsje te bemachtigen verkopen 

we ‘s middags loten voor de loterij. Wilt u als 
lid of oud-lid ook met ons feesten? Meldt u 
dan voor 1 mei aan. Hiervoor dient u zich wel 
op te geven via mail bij één van de bestuurs-
leden en vooraf te betalen op bankrekening: 
NL74 RABO 0107519925 BIC RABONL2U. 
E-mail: Mia Kanen, activiteiten@rpv-dekem-
pen.nl en Marianne Som, secretaris@rpv-de-
kempen.nl. Per telefoon: Diny van Drongelen, 
0497-513965.

Kosten: voor leden (met partner) € 5,00 per 
persoon en voor oud-leden (met partner) 
€ 7,50 per persoon.

Reuma Vereniging de Kempen 
viert haar 35-jarig jubileum

Kienen in Bladel
Seniorenvereniging Bladel orga-
niseert op donderdag 5 mei  een 
kienmiddag. Deze wordt gehou-
den van 13.30 tot ongeveer 16.00 
uur in De Schouw, Emmaplein 2 in 
Bladel. 

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

Iedereen is van harte welkom. 

in de regio
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. Gratis entree.

DONDERDAG 16 JUNI
T/M ZATERDAG 29 OKTOBER
EXPOSITIE/WEDSTRIJD 
DE HEKSENBOOM
De Heksenboom is een beukenboom 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.

TOT EIND SEPTEMBER
BEZICHTIGING LAMBERTUSKERK
VESSEM
Locatie: Servatiusstraat 8, Vessem. Open: 
alle zon- en feestdagen van 14.00-16.00 uur. 
Met mooie schilderingen, prachtig vleugel-
altaar en monumentaal orgel.

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



13 29 april 2022

Les Oekraïense kinderen
Ondersteuning op school 
voor Oekraïense kinderen

In het Praktijkhuis in Bladel gaan op korte 
termijn Oekraïense kinderen onderwijs 
volgen. 

KempenKind zoekt een aantal vrijwilligers die 
hierbij ondersteuning kunnen bieden. 

Dit kan onder andere zijn:
- hulp bij creatieve projecten
- begeleiding bij sport- en spel activiteiten
- maatje zijn voor een leerling

We zoeken ook een aantal vrijwilligers die 
een koffie-uurtje voor de ouders willen or-
ganiseren. Even een momentje waar zij hun 
verhaal kunnen doen, vragen kunnen stellen 
of gewoon gezellig kunnen kletsen.   

Je hulp is wenselijk in de periode van 9 mei 
tot aan de zomervakantie, 23 juli. In overleg 
worden afspraken gemaakt over je beschik-
baarheid op dag en tijd.

Kun je goed met kinderen omgaan, heb je 
begrip voor de positie waarin deze kinderen 
en hun ouders zitten en wil je bijdragen aan 
het opvangen van deze kinderen en/of hun 
ouders? 

Neem dan via e-mail contact op met Kem-
penkind: vrijwilligers-col@kempenkind.nl

Voor deze en andere vacatures kijk op

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

Bent u deze wandelaar? 

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

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. 

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 Kienen in

Hooge Mierde 
Dinsdag 3 mei om 13.30 uur bent 
u van harte welkom om te komen 
kienen in De Schakel  te Hooge 
Mierde.

Iedereen is van harte welkom. 
De entree is gratis. Voor meer  
informatie kunt u bellen naar tele-
foonnummer 06 54296802.

KBO Hooge Mierde

De laatste tijd wordt er bijna dagelijks 
afval gedumpt in onze gemeente. Dat  
veroorzaakt meer werk én meer kosten, 
helaas ook voor inwoners. 

Je kunt grof vuil inleveren bij de milieustraat. 
Zie je dat er ergens afval wordt/is gedumpt? 
Meld het via 

www.reuseldemierden.nl/ietsmelden

Afvaldumping? 
Meld het!
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wsz.nl

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

Kwekerij Van Dommelen 
past de verkoop veilig aan

Kwekerij van Dommelen
Groenstraat 20 - 5085 EE Esbeek
Tel: 013-5169658

OPENINGSTIJDEN
ma t/m wo 13.00 - 17.00
do - vrij 09.00 - 17.00
zaterdag 09.00 - 16.00

www.vandommelenbloemen.nl

In deze tijden is er in ieder geval iets dat troost biedt. De tuin, of zelfs maar een 
balkon, waar de planten tot bloei komen. Kwekerij Van Dommelen blijft ook nu haar 
klanten trouw en zorgt ervoor dat alle producten op een zo veilig mogelijke manier 
gekocht kunnen worden.

Ombouw verkoop
“Wij hebben inmiddels een goede naam 
opgebouwd als kwekerij met verkoop aan 
klanten. In 1996 zijn wij begonnen met ons 
bedrijf en het jaar daarop al meteen met de 
levering aan particulieren begonnen. “Dat 
vertellen John en Jeannette van Dommelen, 
die hun bedrijf hebben zien expanderen. 
“Wij zitten nu al tien jaar op onze locatie aan 
de Groenstraat 20, met een ruime parkeerge-
legenheid voor de bezoekers van onze kwe-
kerij. Wij hebben onze zaak nu omgebouwd 
voor deze tijden waarin er allerlei beperkin-
gen zijn opgelegd. In de 5000m2 grote kwe-
kerij  zijn aparte looproutes gemaakt voor de 
inkomende en voor de vertrekkende klanten. 
Zodat er ruimte genoeg is om op gepaste 
afstand te shoppen. Je kunt je bestelling sa-
menstellen via www.vandommelenbloemen.
nl, vervolgens doorgeven via de site en dan 
zorgen wij dat hij klaar staat als men hem 
komt afhalen. Tegen geringe kosten kan de 
bestelling ook worden thuisbezorgd. Dus je 
hebt de keuze.”

Uitgebreid assortiment
Wat is er mooier dan een plant die tot bloei 
komt? Nu veel meer mensen noodgedwon-
gen thuis zijn, beseffen zij pas hoeveel plezier 
en voldoening het werken met bloeiende 
planten kan bieden. “Wij kunnen ze van 
dienst zijn met het gehele assortiment van 
eenjarige bloeiers. Voor het voorjaar bijvoor-
beeld de violen en primula’s, de zomer met 
zijn geraniums, sufinia’s en bacopa’s en in het 
najaar natuurlijk de winterviolen. Er is een 
enorme keuze om iedere tuin kleur te geven. 
Dat kun je nog versterken met onze hangpot-
ten en kuipplanten. Sundaville bijvoorbeeld, 
of Suzanne met de mooie ogen; ook hier is 
de keus enorm. Je hebt natuurlijk ook pot-
grond- en mestsoorten nodig. Iedere plant 
stelt namelijk haar eigen eisen. Wij vertellen 
je welke soorten je kunt aanschaffen voor 
een optimaal resultaat in de tuin. Een klant 
die tevreden is, als hij onze planten prachtig 
tot bloei ziet komen, dat is ons doel. Het 
zorgt voor de binding van ons als kweker en 
die klant.”

MOEDERDAG OPEN 
VAN 10.00 - 16.00 UUR

Ma t/m Vr 09.00 - 17.00 uur  /  Za 09.00 - 16.00 uur

In MEI elke ZONDAG OPEN van 10.00 - 16.00 uur

Kwekerij Van Dommelen 
past de verkoop veilig aan

Kwekerij van Dommelen
Groenstraat 20 - 5085 EE Esbeek
Tel: 013-5169658

OPENINGSTIJDEN
ma t/m wo 13.00 - 17.00
do - vrij 09.00 - 17.00
zaterdag 09.00 - 16.00

www.vandommelenbloemen.nl

In deze tijden is er in ieder geval iets dat troost biedt. De tuin, of zelfs maar een 
balkon, waar de planten tot bloei komen. Kwekerij Van Dommelen blijft ook nu haar 
klanten trouw en zorgt ervoor dat alle producten op een zo veilig mogelijke manier 
gekocht kunnen worden.

Ombouw verkoop
“Wij hebben inmiddels een goede naam 
opgebouwd als kwekerij met verkoop aan 
klanten. In 1996 zijn wij begonnen met ons 
bedrijf en het jaar daarop al meteen met de 
levering aan particulieren begonnen. “Dat 
vertellen John en Jeannette van Dommelen, 
die hun bedrijf hebben zien expanderen. 
“Wij zitten nu al tien jaar op onze locatie aan 
de Groenstraat 20, met een ruime parkeerge-
legenheid voor de bezoekers van onze kwe-
kerij. Wij hebben onze zaak nu omgebouwd 
voor deze tijden waarin er allerlei beperkin-
gen zijn opgelegd. In de 5000m2 grote kwe-
kerij  zijn aparte looproutes gemaakt voor de 
inkomende en voor de vertrekkende klanten. 
Zodat er ruimte genoeg is om op gepaste 
afstand te shoppen. Je kunt je bestelling sa-
menstellen via www.vandommelenbloemen.
nl, vervolgens doorgeven via de site en dan 
zorgen wij dat hij klaar staat als men hem 
komt afhalen. Tegen geringe kosten kan de 
bestelling ook worden thuisbezorgd. Dus je 
hebt de keuze.”

Uitgebreid assortiment
Wat is er mooier dan een plant die tot bloei 
komt? Nu veel meer mensen noodgedwon-
gen thuis zijn, beseffen zij pas hoeveel plezier 
en voldoening het werken met bloeiende 
planten kan bieden. “Wij kunnen ze van 
dienst zijn met het gehele assortiment van 
eenjarige bloeiers. Voor het voorjaar bijvoor-
beeld de violen en primula’s, de zomer met 
zijn geraniums, sufinia’s en bacopa’s en in het 
najaar natuurlijk de winterviolen. Er is een 
enorme keuze om iedere tuin kleur te geven. 
Dat kun je nog versterken met onze hangpot-
ten en kuipplanten. Sundaville bijvoorbeeld, 
of Suzanne met de mooie ogen; ook hier is 
de keus enorm. Je hebt natuurlijk ook pot-
grond- en mestsoorten nodig. Iedere plant 
stelt namelijk haar eigen eisen. Wij vertellen 
je welke soorten je kunt aanschaffen voor 
een optimaal resultaat in de tuin. Een klant 
die tevreden is, als hij onze planten prachtig 
tot bloei ziet komen, dat is ons doel. Het 
zorgt voor de binding van ons als kweker en 
die klant.”

www.vandommelenbloemen.nl

Telefoon 013 - 5169658

Moederdag-cadeautjes

Kwekerij van Dommelen
Groenstraat 20 - 5085 EE Esbeek
Tel: 013-5169658

OPENINGSTIJDEN
Maandag t/m vrijdag 
9.00 tot 17.00 u.
Zaterdag 9.00 tot 16.00 u.

www.vandommelenbloemen.nl

Moederdag OPEN 
van 10.00 tot 16.00 uur

5.000 m2 perkplantenplezier
o.a. - geraniums
 - surfinia, mini-Petunia
 - stammen en struiken
 - potgrond en voedingsstoffen
 - mix hangpotten met water reservoir

SPORTIEF

BLADEL - Petanque Competitie Groot Bla-
del is voor de 24e keer georganiseerd en 
gespeeld. Door corona en andere oorza-
ken liep het deelnemersaantal terug van 
24 naar 15 teams. In november 2021 werd 
hiermee gestart, door de lockdown een 
onderbreking, in februari weer begonnen 
en afgespeeld met de finale-avond op don-
derdag 21 april.

In de A-poule speelden de in de competi-
tie 4 hoogst geplaatste teams tegen elkaar. 
Alle teams hadden 31 punten. Het beloofde 
een spannende avond te worden. Team De 
Noordhoek won hun 1e wedstrijd met 11-13. 

Team KBO Reusel (Jo en Harrie van Kemena-
de en Toos Borgmans) wonnen beide wed-
strijden met 13-4 en 13-2, terwijl De Noord-
hoek hun 2e wedstrijd verloor met 12-13. Wat 
wel 1 punt opleverde. 

De laatste wedstrijd was beslissend. Team 
De Noordhoek (Diana Hendriks, Mark van de 
Ven en Ad Castelijns) wonnen van team KBO 
Reusel met 13-2 en wonnen de wisselbeker.

In de B-poule speelden team 5 t/m 8 tegen 
elkaar. Hierbij was het team van De Vest 
(Peter van Eekert, Sjef Maas en Huub Aarts) 
goed op dreef en wonnen alle partijen.

Bv De Noordhoek wint wissel-
beker Petanque Competitie 
Groot Bladel 2021-2022

Na een bloedstollende finale in Eindhoven 
werd Rosolo 1 zondag 24 april Nederlands 
landskampioen zaalkorfbal in de topklasse. 

In die finale versloeg Rosolo een andere 
topclub uit onze gemeente, DDW uit Hooge 
Mierde. Dat leverde Rosolo 1, na drie jaar, 

opnieuw de titel van Nederlands landskam-
pioen op. 

Spelers, coaches en de verzorgster van het 
eerste team werden maandag 25 april feeste-
lijk ontvangen in het gemeentehuis. Ook Ro-
solo 2 was daarbij; dat team leverde onlangs 
een fantastische prestatie door Nederlands 
kampioen te worden in de reserve topklasse. 

Te gast waren ook de spelers van DDW. Zij 
hebben zich een sportieve tegenstander ge-
toond en hebben, ondanks dat zij niet de titel 
hebben behaald, toch ook een ware kampi-
oen getoond in dit duel.

Rosolo 1 landskampioen 
zaalkorfb al
Finale tegen DDW uit Hooge Mierde



1629 april 2022

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

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

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

PC55 
goed om 
te weten

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 15 MEI 

LENTEWANDELING BLADEL
Organisatie: loopgroep No-Limits. 
Vertrek: Hotel de Tipmast, de Tipmast 48A, 
Bladel. Tijd: 08.30 uur. Entree: € 4,00 (vanaf 15 
jaar). Betaling enkel contant, inclusief snack. 
Afstanden: 2, 5 en 10 km.

BLUESMIDDAG PODIUM10
Locatie: Podium10, Biezenveld 10, Bladel.
Aanvang: 14.00 uur. Gratis entree. Live blues-
middag met Bella Blues en Which Tuesday. 
Covers, eigen nummers, blues en meer.

DINSDAG 17 MEI 

KLEINE BEERZE KOFFIEOCHTEND
Thema: ‘Erfgoed en Verhalen’. 
Locatie: Grandcafé De Beerze, Doornboom-
straat 22, Middelbeers. Aanvang: 10.00 uur. 
Aanmelden voor 13 mei: deelname@brabant-
sekempen.eu (vermeld: Koff ie 17/5).

ZATERDAG 21 MEI 

GARAGESALE REUSEL
Locatie: bv De Vest, Reusel. 
Tijd: 10.00-14.00 uur. Gratis toegang. 
Deelnemers zijn herkenbaar aan slingers 
en/of ballonnen.

MAESTRO
Organisatie: muziekvereniging Kunst Adelt.
Locatie: Den Tref, Alexanderhof 7, Hapert.
Aanvang: 20.00 uur. Gratis entree.
6 bekende Hapertse inwoners kruipen in de 
huid van de dirigent van Kunst Adelt.

ZONDAG 22 MEI 

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

WOENSDAG 25 MEI 

COZY COMEDY CLUB 4 FINN!
Locatie: Elsom, Wilhelminalaan 48, Reusel.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: vanaf € 20,-.
Avond met mooie comedy line-up, waaronder 
Steven Brunswijk. Van lachen krijg je energie. 
Kom jij ook? 

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!

GARAGESALE 
HULSEL
Locatie: geheel Hulsel. Tijd: 10.00 uur.
Gratis entree. Kom weer gezellig snuff elen op 
diverse plekken door heel Hulsel.

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.

KLEINE BEERZE 
KOFFIE-WANDELING
Thema: ‘Erfgoed en Verhalen’.
Start: camperplaats De Spekdonken.
Aanvang: 11.00 uur. Aanmelden voor 3 juni:
deelname@brabantsekempen.eu 
(vermeld: Koff ie 1/6).

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.

ZA. 30 T/M DI. 2 AUGUSTUS

KERMIS DUIZEL
Locatie: centrum Duizel.

ZA. 27 T/M DI. 30 AUGUSTUS

KERMIS BLADEL
Locatie: centrum Bladel.

EventsEvents

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

theatertheater

vrijdag 6 mei

RAPALJE
Scotland’s Story (muziek)
Rapalje gaat weer op reis langs de the-
aters in Nederland en België en neemt 
het publiek mee naar de hooglanden 
van Schotland met de vurige doedelzak, 
gevoelige ballades en stampende jigs & 
reels.  Een gloednieuwe theatershow vol 
verhalen, muziek, zang en dans.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 19,00

zaterdag 21 mei

ROB SCHEEPERS
Gulzig (cabaret)
Rob is gulzig. Want waarom tevreden 
zijn? Hij wil meer likes, meer quality time, 
meer optredens, meer borrelnootjes, meer 
schermtijd, meer borsthaar, meer bezoekers 
en meer geld. Gewoon meer, meer, meer... 
van alles! Waarom? Om indruk te maken. 
Op iedereen die hij kent en niet kent!

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

Wilhelminalaan 3  •  Vessem  •  Tel. 0497-591766

Op Weg

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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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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Hoeveel putdeksels liggen er in de Nieuwstraat?

Hoeveel klokken zitten er op de MFA? Wie is de oudste 
inwoner van Hapert? Wat voor soort pand is Nieuw-
straat 5? Zomaar een aantal vragen die je tegen kunt 
komen bij het invullen van De Hapertse Dorpsquiz. 
2022: Een nieuwe quiz, een nieuw feest, een nieuwe 
locatie! 

Met de Hapertse Dorpsquiz openen we de nieuwe MFA 
“Hart van Hapert”. Na de edities in 2018 en 2019 en de  
coronaquiz in 2020 is het dan nu tijd voor een stapje extra.  
Dat belooft vuurwerk! De Quiz is op vrijdag 7 oktober.

Je team inschrijven kan vanaf 1 mei via www.hapertsedorpsquiz.nl. Kosten per team € 45,-. 
Je zorgt zelf voor de samenstelling van het team, bijvoorbeeld met vrienden, collega’s, 
buurtgenoten of leden van een vereniging. Per team kies je een teamnaam en een locatie 
van waaruit jullie gaan spelen. Dit kan bij iemand thuis zijn, maar ook in een horecagele-
genheid, bedrijf of clubhuis. Echter: slechts 1 team per locatie is toegestaan.

Op zaterdag 15 oktober, tijdens het Haperts Dorpsfeest, zal de uitslag bekend worden 
gemaakt. Deze feestavond, die gratis toegankelijk is voor iedereen dus ook voor niet-deel-
nemers, zal opgeluisterd worden door een bekende band en een verrassingsact!

BLADEL - Af-
gelopen zon-
dag was het tijd 
voor het eerste 
concert van de 
Koninklijke Har-

monie L’Union in twee jaar tijd. Dat alleen 
was al bijzonder, maar tijdens deze middag 
stond er een verrassing voor één van onze 
leden op het programma. Ons lid Sjef van 
Sambeeck vierde namelijk zijn 75 jaar lid-
maatschap van onze vereniging. 

Sjef zat niets vermoedend in het publiek toen 
hij het podium mocht betreden. Voor deze 
gelegenheid kwam wethouder Wim van der 
Linden speciaal langs om hem in het zonne-
tje te zetten. Voor onze vereniging is het erg 
bijzonder dat Sjef al zo lang lid is. Sjef is op 
12-jarige leeftijd begonnen met het spelen 
van de saxofoon en heeft dat tot zijn 84ste 
gedaan. Elke vrijdag was hij van de partij om 
op zijn tenorsaxofoon muziek te maken met 

het orkest. Nu komt hij nog steeds langs om 
het slagwerk mee op te ruimen en neemt hij 
plaats op zijn vaste plek aan de ovale tafel in 
Den Herd. En dan is hij niet als eerste naar 
huis.... Sjef betekent veel voor L’Union en heeft 
in al die jaren naast muziek ook verschillen-
de bestuurstaken op zich genomen. Samen 
met één van zijn beste vrienden, Jan Vissers, 
legde hij de grondslag voor de kermistent van 
L’Union en de Bladelse Zomermarkt. Dat hij 
nog steeds van alle markten thuis is, laat hij 
zien door nog steeds actief bestuurslid te zijn 
van deze Zomermarkt. 

Nu Sjef niet meer meespeelt in het orkest, 
houden zijn dochter en kleinkinderen de Van 
Sambeeck-eer hoog en daar is hij maar wat 
trots op! Vanuit L’Union zijn wij heel trots 
op zo’n lid als Sjef. Nog altijd kunnen we op 
hem rekenen en blijft hij zich jong voelen bin-
nen onze vereniging. Sjef heeft de bronzen  
medaille gekregen en wij feliciteren hem van 
harte met deze bijzondere mijlpaal!

Sjef van Sambeeck 75 jaar lid van 
Koninklijke Harmonie L’Union

DUIZEL - Na dit jaar 
twee keer carnaval 
gevierd te hebben 
staat de volgende ac-
tiviteit van carnavals-
vereniging De Zwet-
sers al weer op het 
programma.
 

Op 14 mei zal het Waaifist weer plaats vinden 
op Hoef 5 in Duizel. We starten de dag om 
15.00 uur met Levend Tafelvoetbal voor de 
jeugd vanaf 8 jaar. Daarna is iedereen van 

16 jaar en ouder aan de beurt. De teams (mi-
nimaal 6 personen) kunnen zich inschrijven 
via waaifist@gmail.com. Het inschrijfgeld be-
draagt € 5,- per team.
 
‘s Avonds zal DJ Joost de muzikale omlijsting 
verzorgen en zal tevens Tommy Feller komen 
optreden. Natuurlijk hebben we ook dit jaar 
voor de sterke mannen een kop van jut staan, 
zodat deze zich ook uit kunnen leven. 

Net als voorgaande jaren is de entree gratis.  
Tot 14 mei voor een ouderwets, gezellig feestje!

Waaifist cv De Zwetsers

VERMAKELIJK

HOOGE MIERDE - De Vereniging Bui-
tenruiters Kempenland (VBK) viert dit jaar 
het tweede lustrum van haar bestaan. Wat 
tien jaar terug begon als een gezellige en 
actieve vereniging van paardenliefheb-
bers, met zo’n 30 leden, bleek te voldoen 
in de behoefte van ruiters die graag in 
groepsverband erop uit trekken.

De recreatieruiters organiseren regelma-
tig buitenritten op wisselende locaties in de 
Kempen. Hierbij worden de prachtige natuur-
gebieden doorkruist en het spreekt voor zich 
dat de leden de uitbreiding va het ruiternet-
werk met open armen ontvangen. Het doel 
van de vereniging is gericht op plezier met 
elkaar en met de paarden. De ruiters helpen 
elkaar waar nodig en houden rekening met 

elkaar in een gemoedelijke, ongedwongen en 
vriendschappelijke sfeer. Er is geen sprake 
van ook maar enige competitie en de veilig-
heid staat altijd hoog in het vaandel.

Naast de vaste maandritten regelt de groep 
enkele keren per jaar een ruiterweekend er-
gens in het land. Ook wordt er gezamenlijk 
deelgenomen aan evenementen of excursies 
en is er jaarlijks een gezellige BBQ. Nieuwe 
leden blijven welkom bij de club, daarom is 
het te allen tijde mogelijk om vrijblijvend aan 
een rit of activiteit deel te nemen. 

Aanmelden kan met een mail naar jac.pijnen-
burg@outlook.com of via de website: 

buitenruiterskempenland.weebly.com

Vereniging Buitenruiters 
Kempenland (VBK) 
viert 10-jarig jubileum
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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

Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Donderdag 21 april was een heer-
lijke dag voor de bewoners van De Floriaan 
en Huize Kempenland. Toen organiseerde 
Blaaldu’6 namelijk weer een muziekoch-
tend en -middag. Onder de klanken van het 
duo Bach&Broccoli genoten de aanwezi-
gen van de gezelligste meezingers.

Plezier
Het is inmiddels gerust een traditie te noe-
men: de muzikale traktatie die de stichting 
doet aan de bewoners van de zorgcentra. 
Eric Janssen vertelt: “We zijn oorspronkelijk 
gestart om mensen die aan een levensbe-
dreigende ziekte lijden, een dag ontspanning 
te bieden. Die aanvragen komen maar mond-
jesmaat bij ons binnen en dus hebben we ge-
zocht naar een andere besteding. We hebben 
de afgelopen jaren gemerkt dat we de bewo-
ners van de zorgcentra echt een groot plezier 
doen met deze muziek. Daarom gaan we er 
voorlopig mee door.”

Geld
De jaarlijkse mountainbike- en wandel-
tocht is helaas ter ziele gegaan. Will van der 
Heijden: “Een paar jaar lang was dat een 
mooie bron van inkomsten voor ons. Door 
corona kon het twee jaar niet doorgaan en nu 
hebben we gemerkt dat het héél lastig is om 
voldoende vrijwilligers te krijgen. We zijn niet 

de enige die daar mee kampen maar jammer 
is het wel. Er zijn echt veel handjes nodig en 
die hebben we niet, daarom zoeken we naar 
andere manieren om geld in te zamelen. We 
zijn heel blij met de twee vaste sponsors die 
we hebben, de actie van de bank en een inci-
dentele subsidie; dat maakt dat we deze mu-
zikale activiteiten kunnen blijven organiseren. 
Daar genieten we van en de bewoners ook, 
zo te zien.”

Gezelligheid
De gezelligheid in de recreatiezaal straalt er 
vanaf; de muzikanten van Bach&Broccoli 
staan niet op een podium, ze zingen tussen 
de mensen en passen de teksten aan waar 
ze kunnen. ‘O Nellie, zing een liedje voor mij 
vannacht’, in plaats van Johnny en wanneer 
een bezoekster binnenloopt met een bos 
rozen, wordt direct ‘Rode Rozen’ ingezet. Op 
verzoek komt ‘Mama Mia’ voorbij en als de 
koffiekan rondgaat, kan ‘Koffie Koffie, lekker 
bakkie koffie’ niet ontbreken. Er is persoonlijk 
contact met alle aanwezigen, die zichtbaar 
genieten en uit volle borst meezingen. Een 
vrijwilliger waagt zelfs een dansje met een 
dame in een rolstoel. Het plakje cake, de bon-
bons en ’s middags het glaasje advocaat met 
slagroom worden in dankbaarheid aanvaard. 
Blaaldu’6 heeft een mooie muzikale traktatie 
uitgedeeld.

blaaldu6.jimdofree.com

De gezelligheid in de recreatiezaal straalt er vanaf; de muzikanten van Bach&Broccoli staan niet op een podium, ze 
zingen tussen de mensen en passen de teksten aan waar ze kunnen. ‘O Nellie, zing een liedje voor mij vannacht’, in 
plaats van Johnny en wanneer een bezoekster binnenloopt met een bos rozen, wordt direct ‘Rode Rozen’ ingezet.

Muzikale traktatie door 
Stichting Blaaldu’6
Meezingen, dansen, genieten en ontspannen voor 
bewoners Bladelse zorgcentra

Maestro 
komt terug!

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

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

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

VESSEM - Op donderdag 5 mei, om 20.00 
uur, speelt het Belgische Duo Tokár een 
concert in de Lambertuskerk, Servatius-
straat 8 in Vessem. 

Emile Souvagie (klarinet) en Hannelore Van-
der Elst (gitaar) zijn recent afgestudeerd in 
Brussel en Salzburg. Beiden zijn, vanwege 
hun uitzonderlijk talent, al op diverse inter-
nationale podia te zien geweest. Emile Sou-
vagie start dit jaar met een academieplaats 
bij het Koninklijk Concertgebouworkest. 
Hannelore Vander Elst won diverse interna-
tionale kamermuziekwedstrijden, waaronder 
de Savarez-Corelli kamermuziekwedstrijd in 
Salzburg. Sinds 2021 spelen zij samen. 

Duo Tokár vormt met de combinatie van kla-
rinet en gitaar een mooi vertrekpunt voor een 
verrassend programma met werk van Schu-
bert, De Falla en Piazolla maar ook Belgische 
romantische parels van Lekeu, De Boeck en 
Mortelmans.      
  
Iedereen is van harte welkom. Na afloop 
van het concert is er gelegenheid om bij te  
dragen aan de concertkosten. Aanmelden 
kan via behoudlambertuskerk@gmail.com. 

De kerkdeur is om 19.30 uur open en aanvang 
van het concert is om 20.00 uur.

Concert van Duo Tokár 
in de Lambertuskerk

MUZIKAAL
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Tien jaar geleden richtte Ilse Daniëls 
Market-it op. Elke dag zorgt ze er, samen 
met haar team, voor dat bedrijven gezien 
en gevonden worden.

Vertel kort iets over de bedrijfsnaam
Het is het Engelse woord voor  ‘iets in de 
markt zetten’ en dat is precies wat we 
doen voor onze klanten. Sinds kort is de 
ondertitel van mijn bedrijfsnaam: ‘maakt je 
zichtbaar’.

Vertel kort iets over het bedrijf
We zijn een full-service bedrijf op het gebied 
van marketing en communicatie. We 
denken strategisch mee met onze klanten 
over hoe ze een zo groot mogelijk publiek 
kunnen bereiken om hun producten te 
verkopen of personeel te werven. We 
verzorgen de content marketing en de 
social media. We zijn de externe marketing 
afdeling voor veel bedrijven. Daarnaast 
zorgen we voor de grafi sche vormgeving, 
branding en ontwerp van een huisstijl. We 
zijn in tien jaar tijd heel organisch gegroeid 
en mogen een grote vaste klantenkring van 
dienst zijn. 

Welke eigenschappen
typeren jou als ondernemer?
Focus, nieuwsgierig, snel verveeld dus altijd 
zin in een nieuwe uitdaging, betrokken, 
enthousiast, doorzettingsvermogen.

Waarom ben je ondernemer geworden?
Het zit gewoon in me. Ik heb altijd heel veel 
ideeën. Ik werkte jarenlang bij bedrijven 
op de marketingafdeling en daarnaast 
deed ik in de vrije uurtjes voor mezelf wat 
opdrachten. Dat werden er steeds meer, 
totdat het tijd was om een eigen bedrijf 
te beginnen. Het is fi jn mijn eigen koers te 
kunnen  varen en beslissingen te kunnen 
nemen.

Heb je tips voor ondernemers
die nu beginnen?
Niet teveel nadenken, gewoon beginnen.

Beste tip die je ooit gekregen hebt?
Durf dingen uit handen te geven, niet alles 
zelf willen doen.

Hoe vind je de balans tussen werk/privé?
Da’s soms lastig daarom plan ik bepaalde 
dingen heel bewust in de agenda. Sporten 
bijvoorbeeld. Ik ben aan het trainen met 
een personal trainer en dat moet op uur 
en tijd. Dat heb ik nodig. Ik wil nog wel 
eens ’s avonds een uurtje werken maar dat 
probeer ik steeds minder te doen en me 
meer aan kantoortijden te houden.

Wat is het mooiste compliment
dat een klant je ooit gaf?
Als ze me laten weten dat het ons gelukt is 
om hun bedrijf goed in beeld te brengen. 
Elke langdurige samenwerking schept een 
band en ook dat is een compliment.

Wat vind je van OBGB?
Ik heb ervaren dat ik netwerken heel leuk
vind en dat het me zowel opdrachten als 
kennis oplevert. Bij OBGB kun je volop 
netwerken, bij Jong OBGB, het Vrouwen-
netwerk en ook bij de bedrijfsbezoeken. Je 
moet er tijd in investeren maar dat haal je 
eruit qua opdrachten en nieuwe inzichten, 
dat is mijn ervaring. 

www.obgb.nl

OBGB−LIDBEDRIJF IN BEELD 

BEDRIJFSNAAM:
Market-it
BEDRIJVENTERREIN:
KBP
SECTOR:
Marketing en 
Communicatie
AANTAL MEDEWERKERS : 8

/lse Daniels..REGIO - Hoe werkt mijn tablet? Hoe zet ik 
een e-book op mijn e-reader? Waar vind 
ik handige apps en hoe installeer ik ze op 
mijn smartphone? Hoe surf ik veilig online 
en waar vind ik betrouwbare informatie op 
internet? In de Digitale café’s van Biblio-
theek Reusel en Bibliotheek Hapert kun 
je terecht voor alle vragen over internet, 
apps, tablet, e-reader of smartphone.

Natuurlijk kunnen we je ook alles vertellen 

over de mogelijkheden van de online Biblio-
theek en de apps van de Bibliotheek. Enthou-
siaste bibliotheekmedewerkers en vrijwilli-
gers staan klaar om je verder te helpen bij al 
je digitale vragen.

Klik & Tik
Ook kun je op deze momenten de gratis cur-
sus Klik & Tik volgen, waar je leert omgaan 
met computers en internet. Deze gratis cur-
sus is bedoeld voor mensen die willen leren 
omgaan met de laptop of tablet. We beginnen 
bij het begin en dan gaan we stap voor stap 
verder. In de cursus wordt eerst aandacht be-
steed aan het leren typen, e-mailen en het in-
ternet opgaan. Daarna leer je online zoeken, 
websites bekijken, online formulieren down-
loaden en invullen en maak je kennis met 
social media.

De cursus kan individueel gevolgd worden en 
is zo ontwikkeld dat iedereen de onderdelen 
in zijn eigen tempo kan doorlopen. Vakkun-
dige en geduldige trainers zijn aanwezig om 
je te begeleiden en vragen te beantwoorden.
Het meenemen van een eigen laptop of tablet 
heeft de voorkeur.

Dagen en tijden
-  Hapert: iedere donderdag van 09.30 tot 

10.30 uur in de Kloostertuin in Hapert. Hier 
werken we samen met Stichting Steunpunt 
Kloostertuin.

-  Reusel: iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 
uur in de Bibliotheek van Reusel.

Aanmelden
Graag vooraf aanmelden aan de balie van 
Bibliotheek Bladel, Hapert of Reusel, bellen 
naar 085-7733290 (Bladel/Hapert) of 085-
7733289 (Reusel) of een e-mail sturen naar 
bladel@bibliotheekdekempen.nl.

Klik & Tik: beter worden in digitaal

INFORMATIEF

Wil jij werken op dé bruisende, nieuwe ontmoetingsplek 
in het hart van Hapert?
Solliciteer dan nu en kom ons gezellige team versterken! 
MFA Hart van Hapert opent begin september 2022 en is met 
recht een uitdagende werkplek te noemen. 
De MFA wordt een ontmoetingsplek voor jong en oud. 
Een plek waar het verenigingsleven bloeit en waar sport, school, 
cultuur en horeca samenkomen.
Vanwege uitbreiding van het team zijn wij op zoek naar:

Allround medewerkers horeca
(6 tot 38 uur per week) 

Als allround medewerker horeca ben je verantwoordelijk voor:
• Ontvangst gasten
• Verzorgen van een hapje en drankje
• Voorbereiden en verzorgen van vergaderingen, feesten en     
  bijeenkomsten

Jouw profiel
• Je hebt een sociale instelling en werkt graag met mensen
• Je bent enthousiast en gastvrij
• Je hebt een servicegerichte houding
• Je bent flexibel inzetbaar
• Je kunt prima samenwerken in een team
Wat bieden wij jou
• Werken in een hecht en gezellig team
• Afwisselende werkzaamheden
• Een flexibel werkrooster in overleg met het team
• Beloning conform de CAO Horeca
Wil je meer informatie, neem dan contact op met Hans van Luffelen
(0497-381400). Je reactie ontvangen wij graag uiterlijk 14 mei 2022 
via de mail: info@dentref.nl
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

De heer Hans Kokken is op 26 april benoemd tot Lid in 
de Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding 
uitgereikt door burgemeester Remco Bosma van de 
gemeente Bladel. Hans Kokken was tot zijn pensionering 
in 2005 werkzaam als docent Wiskunde en als docent 
Duitse taal- en letterkunde bij het Pius X-College in 
Bladel. 

In zijn vrijwillige activiteiten, die hij begon in 1965, was 
Kokken een echte verbinder. Hij begon in 1965 als 
voorzitter van de voetbalvereniging SDO ‘39 in Lage 
Mierde. Dit deed hij drie jaar. Van 1966 tot 1969 was hij 
bovendien voorzitter van de Katholieke Werkende 
Jongeren (KWJ) in Lage Mierde. Hij organiseerde er 
verschillende activiteiten. KWJ zette zich in voor de 
vorming en bewustwording van jongeren, voor 
vrijetijdsbesteding en voor de belangen van de werkende 
jongeren die de minste ontplooiingskansen hebben.  
Buiten zijn hoofdfunctie bij het Pius X-College zette 

Hans Kokken zich als vrijwilliger in voor het bevorderen 
en in stand houden van goed onderwijs (zo leverde hij 
zijn bijdrage aan de fusie met de mavo en het 
praktijkonderwijs). Ook organiseerde hij festiviteiten en 
buitenschoolse activiteiten zoals de jaarlijkse skivakanties 
voor het personeel en leerlingen. 

Van 2006 tot 2020 was Hans Kokken bestuurslid van de 
Stichting De Sniederskring in Bladel. Dit literair 
genootschap organiseert openbare ontmoetingen met 
Nederlandse schrijvers. Betrokkene zorgde voor de 
public relations, schreef persberichten, interviewde een 
lange lijst van schrijvers en maakte verslagen van de 
bijeenkomsten. Van 2011 tot en met 2020 was Kokken 
vrijwilliger bij de Vereniging van Eigenaren Marktstaete 
te Bladel. Nog steeds geeft hij elke zes weken een 
nieuwsbrief uit, beheert hij de bewonerslijst en begeleidt 
hij nieuwe bewoners.

Koninklijke onderscheiding voor Hans Kokken uit Bladel

Mevrouw Marianne Heesbeen-Swanenberg is op 26 april 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg 
de onderscheiding uitgereikt door burgemeester Remco 
Bosma van de gemeente Bladel. Mevrouw Heesbeen is 
vanaf 2005 gepensioneerd. Zij stortte zich bij 
notariskantoor Peeters en Van Voskuijlen vanaf 1986 vol 
overgave op een zeer specifiek terrein, namelijk het 
boedelwerk; de afwikkeling van nalatenschappen. Ook 
sinds haar pensionering in 2016 zet zij zich nog steeds 
in voor het afhandelen van nalatenschappen. Ze doet 
dat bij verschillende notariskantoren. De notarissen 
roemen haar om passie en betrokkenheid bij het vak. 

ln de periode van 1969 tot december 1994 was 
mevrouw Heesbeen actief voor het Katholieke Vrouwen 
Gilde Veldhoven. Vanaf 1969 tot 1977 was ze lid van de 
excursiecommissie. Ook was ze er gedurende twee 
periodes voorzitter van het bestuur. 

Tussen 1996 en 2001 was Marianne Heesbeen actief 
voor de Sniederskring Bladel. Bij de oprichting
in 1996 was ze de eerste voorzitter. Ze heeft zich ingezet 
voor het uitnodigen van schrijvers, het aanvragen van 

subsidies en de benadering van sponsoren. Ook was zij 
betrokken bij de organisatie van regio avonden.

Voor het Rode Kruis, afdeling de Zaligheden was 
Marianne Heesbeen van februari 2012 tot 2019 collecte 
coördinator. Zij coördineerde de collectes voor de 
gemeenten Bladel, Bergeijk, Eersel en Reusel-de Mierden 
en zette er een nieuw administratief systeem op. Dankzij 
haar grote inzet steeg  de collecteopbrengst in 2013 ten 
opzichte van het jaar 2011 met 58%. Ook was zij 
betrokken bij de Tulp voor Hulp actie, de organisatie van 
het Open Huis in 2015 en de organisatie van de 
wekelijkse buurtgroep in Bladel.

Mevr. Heesbeen is vanaf 2015 actief lid van 
Heemkundekring Bladel. Ze werkte onder andere
mee aan de totstandkoming van de jaarboeken, als 
auteur en als lid van de redactie. Ook heeft ze de functie 
van penningmeester vervuld. 
Tot slot is mevrouw Heesbeen-Swanenberg als mater 
familias erg betrokken bij het wel en wee van eigen en 
aangetrouwde familie en zet ze zich samen met haar 
man op allerlei manieren voor hen in.

Koninklijke onderscheiding voor Marianne Heesbeen-Swanenberg uit Bladel

Koninklijke onderscheiding voor Wim Pijs uit Hapert
Wim Pijs is op 26 april benoemd tot Lid in de Orde van 
Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding uitgereikt 
door burgemeester Remco Bosma van de gemeente 
Bladel. Tot zijn pensioen in 1994 was de heer Pijs 
werkzaam bij Bergmans Grondboorbedrijf in Bergeijk.

De heer Wim Pijs is al vanaf het oprichtingsjaar 1961 als 
vrijwilliger betrokken bij carnavalsvereniging 
De Pintewippers te Hapert. Dat is al ruim 60 jaar! In de 
beginjaren was hij er afwisselend bestuurslid en raadslid. 
Sinds 1991 zit hij onafgebroken in het bestuur. In 1976 
was hij zelf Prins. Naast het bestuurswerk doet Wim Pijs 
nog allerlei andere dingen voor de carnavalsvereniging. 
Zo verzorgt hij de wekelijkse kienavonden, de aankleding 
en versiering van gemeenschapshuis Den Tref 
voorafgaand aan carnaval, de organisatie van de 
seniorenmiddag, de optocht op zondag, brengt hij 
fruitschalen voor de zieken en verzorgt hij de jaarlijkse 
onderscheidingen voor leden van de vereniging. In 2016 

ontving hij zelf de hoogste onderscheiding van 
De Pintewippers. 

Op carnavalsmaandag vindt in Hapert traditiegetrouw 
de ‘Kempenoptocht’ plaats. De beste wagenbouwers en 
loopgroepen uit de regio (ongeveer 800 deelnemers) 
gaan hier de strijd met elkaar aan, resulterend in een 
prachtige optocht. Wim Pijs was van 1990 tot 2015
ondersteunend commissielid in de organisatie, met 
name ook uitvoerend tijdens de optocht.

Voor ‘De Boerenmert’ in Hapert (een jaarlijkse braderie 
met oude ambachten en zo’n 10.000 bezoekers) was de 
heer Pijs jarenlang van 1984 tot 2015 als bestuurslid 
verantwoordelijk voor het onderdeel ‘Oude Ambachten’ 
en zocht hij naar geschikte oude ambachten voor de 
braderie. Hij zorgde voor de indeling op de markt, het 
bieden van een goede locatie en een warm, prettig 
ontvangst van de participanten.

Foto: Imca van de WeemFoto: Imca van de Weem

Foto: Imca van de WeemFoto: Imca van de Weem

Foto: Imca van de WeemFoto: Imca van de Weem
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Mevrouw Ria van der Putten-van Deursen is op 26 april 
benoemd tot Lid in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg 
de onderscheiding uitgereikt door burgemeester Remco 
Bosma van de gemeente Bladel. Ria van der Putten-van 
Deursen werkte tot haar pensioen in 2015 bij Zuidzorg 
Veldhoven. Haar zorgzame (en maatschappelijke) 
betrokkenheid komt ook in haar vrijwilligerswerk tot 
uiting. Ria heeft een groot verantwoordelijkheidsgevoel, is 
een motivator, inspirator en kartrekker.

Sinds 2002 is mevrouw Van der Putten vrijwilliger bij de 
Nationale Vereniging de Zonnebloem afdeling Bladel. Ze 
verzorgt de verspreiding van de post en is aanwezig bij 
activiteiten van de Zonnebloem. 
Sinds 2004 is Ria van der Putten bestuurslid van de 
Stichting Steunpunt Den Bogerd te Hoogeloon. Ze 
coördineert de inzet van 45 medevrijwilligers en ze 
verricht hand- en spandiensten. Daarnaast begeleidt zij de 
handwerkgroep en verzorgt zij de materialeninkoop voor 
deze groep. Zij runt het secretariaat en verzorgt de PR van 
de tai-chi groep van het Steunpunt. Sinds drie jaar is zij er 
ook waarnemend voorzitter van de beheercommissie. 

Sinds 2011 zet Ria van der Putten zich in als ondersteuner 
van diverse (hulpbehoevenden) ouderen in Hoogeloon. 

Ze ondersteunt hen bij het doen van boodschappen en bij 
het maken van medische afspraken. Daarnaast houdt zij 
mensen gezelschap en onderneemt zij activiteiten met 
hen.

Sinds 2016 is mevrouw Van der Putten actief als 
dementieambassadeur van de gemeente Bladel in het 
Netwerk Dementievriendelijke Gemeente. Ze geeft 
informatie en advies over (omgaan met) dementie en over 
welke hulp- en zorgvoorzieningen er op het informele 
(vrijwilligers) en het formele (professionele) vlak mogelijk 
zijn. Bij de Zorgcoöperatie Hoogeloon zet mevrouw Van 
der Putten zich sinds 2019 vrijwillig in. Ze is lid van de 
werkgroep ‘Eenzaamheid’ en helpt bij het 
‘Maatjesproject’. Zij bezoekt mensen die dat nodig 
hebben, biedt ondersteuning en een luisterend oor. Ze 
past de activiteiten aan, aan de behoefte van het individu. 
Dat gaat van het voorlezen van de krant tot een gesprek 
over zingeving en levensvragen.

Tot slot is mevrouw in het jaar 2021 gevraagd om samen 
met haar partner te fungeren als ambassadeur van de 
gemeente Bladel in het gemeentemagazine. Dit vanwege 
haar grote maatschappelijke betrokkenheid en hun werk 
met galerie De Kunstkamer in Hoogeloon.

Koninklijke onderscheiding voor Ria van der Putten-van Deursen uit Hoogeloon

Sander van Zuilichem is op 26 april benoemd tot Lid in de 
Orde van Oranje-Nassau. Hij kreeg de onderscheiding 
uitgereikt door burgemeester Remco Bosma van de 
gemeente Bladel. Van Zuilichem is werkzaam als 
administratief contractbeheerder bij het 
Rijksvastgoedbedrijf. 
Sander van Zuilichem heeft een groot vrijwilligershart. 
Voor de Protestantse kerkgemeenschap in Bladel was hij 
lid van de beheersraad van 1993 tot 2003. In de periode 
2004-2008 was hij namens de Protestantse 
kerkgemeenschap lid van het schoolbestuur van de 
Protestant Christelijke basisschool Marnix van Sint 
Aldegonde te Hapert. De school is inmiddels opgeheven. 
Verder was Sander lid van het college van 
kerkrentmeesters van de Protestantse kerkgemeenschap in 
Bladel vanaf de vormgeving van deze gefuseerde kerk 
begin 2004 tot december 2005. Tot slot richtte hij in 2017 
een werkgroep op voor het behoud en beheer van het 
witte kerkje en gemeenschapshuis De Dissel.

Sinds 1995 is Van Zuilichem vrijwilliger bij van Scouting 
Bladel. In de periode 2013 tot 2016 was hij er 
penningmeester. Daarnaast was en is hij lid van het 

klusteam. Hij heeft twee keer geholpen bij het verbouwen 
van de blokhut. In augustus 2018 werd er door Scouting 
Nederland een nationaal waterkamp georganiseerd. Om 
te zorgen dat de financiën op orde blijven en er niet te 
veel geld wordt uitgegeven, zijn er budgetbewakers 
nodig. Deze klus was Sander op het lijf geschreven was en 
hij bleef dit doen voor de edities die volgden. 

Sinds 2007 is Sander van Zuilichem bestuurslid van de 
vereniging VZW de Grenslandtrekkers in Arendonk, België. 
Sinds 2012 is hij er ook penningmeester. Deze vereniging 
is opgericht door een groepje verzamelaars van oude 
tractoren, landbouwmachines en landbouwwerktuigen. 
Zij brengen oude materialen terug in de originele staat. 
Sander draagt er, naast zijn bestuurswerk, bij aan het 
organiseren van o.a. het jaarlijkse demonstratie- en 
presentatieweekend en een ruil-/rommelmarkt.

In 2008 stopte de Koningsmarkt Hapert. Samen met een 
aantal vrijwilligers blies Sander van Zuilichem dat nieuw 
leven in. Hij zet zich in voor het secretariaat, sponsoring 
en kraamverhuur. Ook overlegt hij met diverse 
verenigingen over hun deelname aan de markt.

Koninklijke onderscheiding voor Sander van Zuilichem uit Bladel

Mevrouw Wies Vissers-Kokx is op 26 april benoemd tot Lid 
in de Orde van Oranje-Nassau. Zij kreeg de onderscheiding 
uitgereikt door burgemeester Remco Bosma van de 
gemeente Bladel. Mevrouw Vissers werkte van 2002 tot 
2017 als groepsleider bij de Stichting Peuterspeelzalen 
Gemeente Bladel. Eerder was zij daar vrijwilliger.

Haar vrijwilligerswerk begon mevrouw Vissers in 1992 bij 
carnavalsvereniging De Buntstèkers in Netersel. Ze was er 
redacteur van de carnavalskrant en ze initieerde de 
kinder- en tienerpagina’s en een puzzel voor volwassenen 
(die ze zelf maakte). Dit deed zij tot 1999. In 2002 werd 
Wies Vissers door de carnavalsvereniging onderscheiden 
met de eretitel ‘Opper Buntstèker’.
Van 1992 tot 2002 was Vissers vrijwillig groepsleider bij 
Peuterspeelzaal Jippie Jee in Netersel. Ze was nauw 
betrokken bij de realisatie van de nieuwbouw, 
aangebouwd aan de Sint Lambertusschool.
Van 1994 tot 2005 was Wies Vissers secretaris bij 
Toneelvereniging Pardoes in Netersel. Met haar 
toneelervaring zette zij zich ook jarenlang in voor de 
schoolmusical van groep 7-8 van de basisschool in 
Netersel. Haar tips en adviezen aan de jeugd hielpen er 
prachtige eindmusicals van te maken.

Sinds 2012 is Wies Vissers actief als vrijwilliger bij de KBO, 
afd. Netersel. Eerst alleen als bestuurslid, later als 
voorzitter/secretaris en op dit moment nog als voorzitter 
van de vereniging. Zij onderhoudt met veel enthousiasme 
het contact met de omliggende gemeenten en KBO-
afdelingen, volgt het ouderenbeleid en is de contact-
persoon voor het gemeenschapshuis. Daarnaast initieerde 
zij de eetgroep, waarbij alleenstaande bewoners 
maandelijks een gezamenlijke warme maaltijd krijgen.
Sinds 2015 is mevrouw Vissers bestuurslid van Buurthulp 
Netersel. Ze denkt mee over woningbouwplannen, 
stimuleert de buurtpreventie en zette een vrijwilligers-
groep en Buurthulptelefoon op. Zij onderhoudt de 
contacten met de gemeente, welzijnsorganisaties en 
kwetsbare dorpsbewoners, waarbij zij hulpvragen 
coördineert. Zij organiseert bovendien de buurtlunch en 
koffie-uurtjes. 

Van 2018 tot 2020 was Wies Vissers bestuurslid van het 
feestweekend ‘800 jaar Netersel’. Ze was lid van diverse 
werkgroepen, zoals de feestcommissie. Mede dankzij 
Wies werd het een prachtige viering van het 800-jarig 
bestaan van Netersel.

Koninklijke onderscheiding voor Wies Vissers-Kokx uit Netersel

Foto: Imca van de WeemFoto: Imca van de Weem
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Uitreiking cheques Stimuleringsfonds
Op 20 april reikte burgemeester Remco Bosma van de 
gemeente Bladel namens de Metropoolregio twee 
cheques vanuit het Stimuleringsfonds twv 50.000 euro 
uit aan het Kempisch Ondernemers Platform (Hans van 
den Dungen en Stefan Slenders) en Fiber Dowels (Tom 
Roos).

Het project “Local Balanced Smart Grid (LOBASG) in de 
Kempen’ - een mogelijke oplossing voor congestie krijgt 

€ 50.000,- uit het Stimuleringsfonds. Het project is een 
initiatief van het KOP uit Hapert. Congestie is 
overbelasting op het elektriciteitsnet; de vraag naar 
transportcapaciteit overtreft de beschikbare capaciteit in 
het net. 

Ook het project ‘Duurzame en concurrerende 
wegenbouw met innovatieve deuvel- en 
Koppelstavenrekken’ van bedrijf Fiber Dowels uit Bladel 

krijgt € 50.000,- uit het Stimuleringsfonds. FiberDowels 
past glasvezel toe als bewapening van betonnen 
onderdelen in plaats van stalen bewapening.

Het Stimuleringsfonds van de Metropoolregio Eindhoven 
ziet in beide initiatieven innovatieve projecten, die 
kansrijk zijn om de regionale economie te versterken. 
Met deze aanjaagbijdrage wil het fonds beide projecten 
op weg helpen.

Gewijzigde openingstijden 
gemeentehuis
5 en 6 mei 2022
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 2022
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.

“Als de vrijheid op de proef wordt gesteld, moeten we 
haar steviger omarmen.”

Op vrijdag 4 mei herdenken we ook in Bladel, Netersel 
en Hoogeloon alle Nederlandse oorlogsslachtoffers sinds 
de Tweede Wereldoorlog. Dit zijn militairen en burgers 
die stierven in oorlogssituaties en bij vredesoperaties. 
Ook staat de gemeente Bladel stil bij hoe belangrijk 
vrijheid is en dat we hier samen aan moeten blijven 
werken. Burgemeester Remco Bosma nodigt u uit om 
deel te nemen aan de herdenkingen.

Herdenking Hoogeloon
Anders dan andere jaren vindt er dit jaar geen 
herdenkingsdienst plaats in de kerk. De 
dodenherdenking begint met een stille tocht om 19.40 
uur vanaf d’n Anloôp, via de Maalderij, De 
Brouwerstraat en de Dijckmeesterstraat naar het 
oorlogsmonument op het Valensplein. Om 20.00 uur 
wordt 2 minuten stilte gehouden. Hierna vinden de 
plechtigheden van de kransleggingen plaats. Deze 

dodenherdenking 
wordt georganiseerd 
door het 4 mei Comité 
Hoogeloon. 
Leerlingen van de 
basisschool, scouting 
Jubam, de gilden St. Joris 
en St. Sebastiaan en fanfare 
Wilhelmina verlenen ook hun 
medewerking.

Herdenking Bladel en Netersel
De veteranen organiseren stille tochten vanuit Bladel en 
Netersel naar het herdenkingsmonument aan de 
Neterselseweg. Deze tochten starten om 19.15 uur; in 
Netersel vanaf café d’n Driesprong en in Bladel vanaf de 
rotonde bij de Ballingslaan. Rond 19.45 uur vindt de 
herdenking plaats bij het monument. De gilden Sint Joris 
en Sint Brigida, de Koninklijke Harmonie L’Union, PUUR 
poporkest en Stichting Veteranen de Kempen werken 
mee aan deze herdenking.

Energietoeslag
Het kabinet heeft 
een regeling 
aangekondigd 
om lagere 
inkomens die in 
de problemen 
(dreigen) te 
komen wegens 
de stijgende 
energieprijzen te 
ondersteunen. Inmiddels is het wetsvoorstel over de 
eenmalige energietoeslag door minister Schouten aan 
de Tweede Kamer aangeboden. Met het wetsvoorstel 
krijgen gemeenten de bevoegdheid om in het 
kalenderjaar 2022 een eenmalige energietoeslag toe te 
kennen aan huishoudens met een laag inkomen. De 
regeling is door de gemeente inmiddels uitgewerkt. 
Inwoners met een laag inkomen kunnen een aanvraag 
indienen.

Wat moet ik doen?
Ontvangt u een uitkering van de gemeente? Of 
ontvangt u een aio-aanvulling op uw AOW-pensioen 
van de SVB? Dan hoeft u niets te doen. U krijgt de 
energietoeslag uiterlijk eind mei vanzelf.

Moet u rond komen van een inkomen tot 120% van de 
bijstandsnorm? En voldoet u aan de voorwaarden die 
gesteld worden? Dan kunt u een aanvraag indienen. 
De voorwaarden en normbedragen vindt u op 
www.kempengemeenten.nl/energietoeslag. Ook het 
aanvraagformulier is te vinden op deze website. 

Dodenherdenking

Doet u mee aan de fotowedstrijd van dit jaar? Stuur 
dan tot en met 28 augustus uw mooiste foto van de 
gemeente Bladel naar voorlichting@bladel.nl. Van alle 
ingezonden foto’s maken we een selectie die we in het 
gemeentemagazine 2023 zullen plaatsen. De 
winnende foto krijgt een beloning en zijn of haar foto 
wordt op de voorpagina van het magazine geplaatst.

Enkele spelregels:
•  Geef in de mail en/of in de bestandsnamen aan waar 

de foto’s zijn gemaakt.
•  De foto’s moeten aangeleverd worden in JPEG/

JPG-formaat met een minimale resolutie van 300 dpi 
of minimaal 1 Mb.

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

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

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

Zend uw mooiste foto van de gemeente Bladel in!

De winnende foto van de fotowedstrijd van vorig jaar! 
Deze foto is gemaakt door René Huijbers.
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CJG+ de Kempen biedt een training aan voor 
basisschoolkinderen die te maken hebben met een 
scheiding in hun gezin. Tijdens deze training worden 
er oefeningen en spellen gedaan om kinderen 
handvatten te geven om sterker uit de scheiding te 
komen. Het kan voor kinderen best lastig zijn als hun 
ouders gaan scheiden en hoe ze hiermee moeten 
omgaan. Deze training start weer in mei. De training is 
voor kinderen van groep 6,7& 8 en zal gegeven 
worden in het gemeentehuis van Bladel. Er zijn nog 
enkele plaatjes vrij.

Trainer Nicole:
“Het mooie van de training is dat de kinderen ervaren 
dat ze niet de enige zijn.”

Trainer Bregje:
“Het is leuk dat je middels spel of creatieve opdrachten 
kinderen tips of handvatten kunt geven”.

Mocht u interesse hebben in de training, (of meer 
informatie wensen) dan kunt u zich aanmelden op 
kindenscheiding@kempengemeenten.nl of via de 
basisschool van uw kind. 

Meer informatie over en tips voor omgaan met 
scheiding voor kinderen, volwassenen en de omgeving, 
vindt u op 
www.kempengemeenten.nl/kind-en-scheiding. 

Laatste plekken beschikbaar voor de kindertraining 
‘Sterk uit de scheiding’
opnieuw aangeboden door CJG+ de Kempen

Dementie en levensstijl 
Het Alzheimer café is een plek om 
lotgenoten te ontmoeten. Tijdens de 
informele bijeenkomsten krijgt u 
informatie over dementie en kunt u 
ideeën en ervaringen uitwisselen. Het 
Alzheimer Café biedt gezelligheid, 
muziek en verrassende ontmoetingen. U bent welkom 
en neem vooral iemand mee. Dat kan uw geliefde 
zijn, maar ook een vriend, buurvrouw of familielid. 
Op donderdag 12 mei gaan we het hebben over 
dementie en levensstijl. Voldoende beweging, niet 
roken, geen overmatig alcoholgebruik, we weten 
allemaal dat een gezonde levensstijl goed voor ons is. 
Maar wat zijn nu de precieze voordelen van een 
gezonde levensstijl? En hoe een gezonde levensstijl te 
behouden bij dementie? Deze avond krijgen we tips 
van een lifestylecoach.

Datum:     donderdag 12 mei 
Locatie:    De Eikenburg, Eikenburg 10 te Eersel
Aanvang: 19.30 uur, zaal open om 19.00 uur
Toegang is gratis, evenals koffie en thee

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 12 april 2022 de volgende besluiten 
genomen:

Zienswijze ontwerpbegroting 2023 
Metropoolregio Eindhoven
Akkoord met het raadsvoorstel en concept raadsbesluit 
waarmee geen zienswijze wordt ingediend op het 
ontwerp van de Programmabegroting 2023 van de 
MRE.

Ontwerpbegroting KBP 2023 inclusief 
meerjarenbeleid 2024
1. Ingestemd;
2.  Aan de raad wordt voorgesteld geen reactie kenbaar 

te maken;

3.  De jaarrekening 2021, het jaarverslag 2021 en memo 
grondexploitatie maart 2022 van het KBP worden ter 
kennisname toegestuurd aan de raad.

Stichting Huis van de Brabantse Kempen
1.  Kennisgenomen van het voornemen van het bestuur 

van de Stichting Huis van de Brabantse Kempen om 
diezelfde stichting op te heffen;

2.  Het bestuur van de Stichting Huis van de Brabantse 
Kempen wordt gevraagd hiertoe een formeel besluit 
te nemen, de gemeenten hierover te informeren en 
de gemeenten te voorzien van een liquidatieplan en 
overdrachtsdocument.

Beleidsregels eenmalige energietoeslag Bladel 
2022
Vastgesteld met ingangsdatum 15 april 2022.

Leefgeld regeling uitvoering KempenPlus
1.  KempenPlus wordt per brief verzocht per 1 mei 2022 

uitvoering te geven aan de volgende artikelen van de 
Regeling opvang ontheemden Oekraïne: Artikel 6, lid 
1b, Artikel 7; Artikel 8; Artikel 10; Artikel 12, lid 1 tot 
en met 7; Artikel 13; Artikel 14.

Aan de burgemeester:
2.  Mandaat verleend aan het bestuur van KempenPlus 

om de bevoegdheden als omschreven in de Regeling 
opvang ontheemden Oekraïne uit te voeren voor 
zover het betreft het verstrekken van een financiële 
toelage (ook wel ‘leefgeld’ genoemd).

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.

Melding apv/bijzondere wetten 
gemeld

Hapert
•       op het plein vóór Markt 7, organiseren van 

Gaopert Kermis van 17 juni tot en met 21 juni 
2022; 

•       centrum, organiseren van een versierde 
fietsenoptocht op 27 april 2022.

Overige locaties
•       Gemeente Bladel, Eersel en Reusel-De Mierden, 

organiseren van de 71e Acht van Bladel op 24, 25 
en 26 juni 2022.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Europalaan 57, afwijken van het bestemmingsplan 

voor het uitbreiden en verbouwen van een 
woning.

Hoogeloon
•       De Langrijt 4, bouwen van een loods en 

werkplaats.

Hapert
•       Oude Provincialeweg 69b, gewijzigd uitvoeren 

(bouwen van een kelder) van de reeds verleende 
omgevingsvergunning voor het bouwen van een 
woning.

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•       Goorland 4, tijdelijk in gebruik nemen van een 

perceel als (grond)depot. Datum besluit: 14-04-
2022;

•       Mastbos 24 en 26, oprichten van een bedrijfshal 
en bedrijfswoning, het plaatsen van reclame en 
het aanleggen van een inrit. Datum besluit: 
14-04-2022.

Casteren
•       De Vurste Putten 12, bouwen van een half-

vrijstaande woning en een bijgebouw en het 
aanleggen van een inrit. Datum besluit: 14-04-
2022;

•       Zanddries 3, bouwen van een half-vrijstaande 
woning en het aanleggen van een inrit. Datum 
besluit: 14-04-2022.

Afsluiting Postelweg
Op maandag 2 mei beginnen de werkzaamheden aan 
De Groene Long met de aanleg van de inrit aan de 
Postelweg. Van 2 t/m 8 mei wordt het fietspad aan 
één kant tijdelijk afgesloten, fietsers worden hiervoor 
naar de andere kant van de weg geleid. De Postelweg 
blijft gewoon bereikbaar..
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Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

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. Aanleg inrit en persleiding, gedeelte fi etspad Postelweg, Beemstraat Bladel   2 mei 2022 t/m 8 mei 2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden B.V. (Moergestel)
    afgesloten in een richting
3. Realisatie Dorpsakker Groene Long, Zwartakkers, Beemstraat en Postelweg  Bladel week 18-2022 t/m week 51-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden B.V. (Moergestel)

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

Omgevingsvergunning 
verlenging beslistermijn
Bladel
•       Klein Terkooijen 4-6, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het legaliseren van het 
gebruik van een loods voor statische opslag aan 
derden. Datum besluit: 13-04-2022.

Ontwerp wijzigingsplan 
“De Muilen Netersel” 
Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp wijzigingsplan “De 
Muilen Netersel” ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp wijzigingsplan heeft betrekking op de 
ontwikkeling van twee vrijstaande woningen. Het is 
gelegen op De Muilen, naast Carolus Simplexplein 1 te 
Netersel. Het bestaat uit een toelichting, planregels en 
verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp wijzigingsplan met bijbehorende stukken 
ligt van 29 april 2022 tot en met 9 juni 2022 ter inzage 
bij het Klant Contact Centrum (KCC). U kunt de stukken 
ook inzien via internet: 
www.bladel.nl/bestemmingsplannen of 
www.ruimtelijkeplannen.nl. 

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

Open lucht concert

21 mei   

Welkom vanaf 19.30 uur 
Latestraat Netersel

Entree gratis

Zaterdag



27 29 april 2022

Mousse en Aardbei
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 250 gr aardbeien
o 200 gr MonChou
o 1 pakje Klop klop
o 160 ml koude melk
o 150 gr witte chocolade
o 6 digestive koekjes

Mix de 2 zakjes klop-klop met de
melk zoals op de verpakking staat
aangegeven. Smelt de witte
chocolade op een lage stand in de
magnetron en voeg deze bij de klop-
klop. Roer de MonChou los en mix
deze ook door het chocolade
mengsel.

Snijd de aardbeien in plakjes en
verkruimel de koekjes in kleine
stukjes. Verdeel het meeste van de
koekkruimels onderin niet al te grote

glaasjes (circa150 ml). Verdeel de
helft van de mousse erover en leg
hier een laagje aardbei plakjes op.
Dek af met de resterende mousse en
versier met nog een paar plakjes
aardbei en koekkruimels.

Laat minimaal 2 uur in de koelkast
opstijven.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4-6  personen Voorbereiding: 15  min Klaar in: 25  min

0 gr witte chocolade

Dit recept is ooit eens ontstaan door wat 
er nog in de voorraad kast stond. Ik had 
aardbeien gekregen van ons thuis, dat waren 
er nogal veel. Ik had al jam gemaakt maar 
er waren er nog wat over. De volgende dag 
zouden mijn vriendinnen op de koff ie komen 
en toen besloot ik wat lekkers te maken met 
de aardbeien voor erbij. Dit viel zo goed in 
de smaak dat ik de hoeveelheden snel 
opgeschreven heb zodat ik het nu met enige regelmaat maak.
Het past perfect bij Moederdag, want welke moeder houd nu niet van chocolade en aardbeien?

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

Mousse en Aardbei
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 250 gr aardbeien
o 200 gr MonChou
o 1 pakje Klop klop
o 160 ml koude melk
o 150 gr witte chocolade
o 6 digestive koekjes

Mix de 2 zakjes klop-klop met de
melk zoals op de verpakking staat
aangegeven. Smelt de witte
chocolade op een lage stand in de
magnetron en voeg deze bij de klop-
klop. Roer de MonChou los en mix
deze ook door het chocolade
mengsel.

Snijd de aardbeien in plakjes en
verkruimel de koekjes in kleine
stukjes. Verdeel het meeste van de
koekkruimels onderin niet al te grote

glaasjes (circa150 ml). Verdeel de
helft van de mousse erover en leg
hier een laagje aardbei plakjes op.
Dek af met de resterende mousse en
versier met nog een paar plakjes
aardbei en koekkruimels.

Laat minimaal 2 uur in de koelkast
opstijven.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4-6  personen Voorbereiding: 15  min Klaar in: 25  min

Mousse en Aardbei
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 250 gr aardbeien
o 200 gr MonChou
o 1 pakje Klop klop
o 160 ml koude melk
o 150 gr witte chocolade
o 6 digestive koekjes

Mix de 2 zakjes klop-klop met de
melk zoals op de verpakking staat
aangegeven. Smelt de witte
chocolade op een lage stand in de
magnetron en voeg deze bij de klop-
klop. Roer de MonChou los en mix
deze ook door het chocolade
mengsel.

Snijd de aardbeien in plakjes en
verkruimel de koekjes in kleine
stukjes. Verdeel het meeste van de
koekkruimels onderin niet al te grote

glaasjes (circa150 ml). Verdeel de
helft van de mousse erover en leg
hier een laagje aardbei plakjes op.
Dek af met de resterende mousse en
versier met nog een paar plakjes
aardbei en koekkruimels.

Laat minimaal 2 uur in de koelkast
opstijven.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4-6  personen Voorbereiding: 15  min Klaar in: 25  min

Prijs Lotnr.
  1. Weekend/midweek - Landal ’t Vennenbos 1362
  2. Wasmachine - Verhagen Elektroservice 1597
  3. Kamado Medium - De Laat Kachels 0800
  4. Segway Step - Joey vd Heijden Stucwerken 1573
  5. Stofzuiger Henry - Ad Kokx Witgoed 1347
  6. Waardebon € 100,00 - The Workshop Reusel 0691
  7. Waardebon € 100,00 - De Vessemse Hoeve 1087
  8. Waardebon € 100,00 - Martijn Adriaans Stucwerken 0153
  9. Waardebon € 75,00 - Jan Linders Reusel 0594
10. Staafmixer Bosch  - Ad Kokx Witgoed 1750
11. Waardebon € 50,00 - The Workshop Reusel 1972
12. Waardebon € 25,00 - The Workshop Reusel 0668
13. Waardebon € 25,00 - Broodjes De Kempen 1627
14. Waardebon € 25,00 - Broodjes De Kempen 2058

Prijs Lotnr.
15. Waardebon € 25,00 - Café de Mutte 0353
16. Waardebon € 25,00 - Café de Mutte 0987
17. Schrobbelér geschenkverpakking t.w.v. € 17,00 0280
18. Schrobbelér geschenkverpakking t.w.v. € 17,00 0053
19. Schrobbelér geschenkverpakking t.w.v. € 17,00 0750
20. Schrobbelér geschenkverpakking t.w.v. € 12,00 1810
21. Schrobbelér geschenkverpakking t.w.v. € 12,00 1598
22. Schrobbelér geschenkverpakking t.w.v. € 12,00 1709
23. Waardebon € 10,00 - De Hollanders Hoeve 2094
24. Waardebon € 10,00 - De Hollanders Hoeve 0676
25. Waardebon € 10,00 - De Hollanders Hoeve 1444
26. Waardebon € 10,00 - De Hollanders Hoeve 1735
27. Waardebon € 10,00 - De Hollanders Hoeve 1645

Uitslag carnavalsloterij 2022
Stichting Karnaval Reusel

Onderstaande prijzen zijn af te halen op 
vrijdag 13 mei van 17.00 tot 18.00 uur op het 

adres De Braken 2 in Reusel. Ze worden 
dan uitgereikt door Prins Joey en Adjudant 
Frank. 

Verhinderd? Neem dan contact op met Tom 
Peeters, tel. 06-48409708, voor het maken 
van een afspraak om de prijs op te halen.

Stichting Karnaval Reusel dankt onderstaan-
de bedrijven voor hun sponsoring van het 
prijzenpakket!

VERMAAK

EERSEL - Tijdens de meivakantie is het 
weer een gezellige boel in het Kempenmu-
seum. Voor het eerst sinds lange tijd wordt 
er weer een speciale middag voor kinde-
ren gehouden.

Woensdagmiddag 4 mei staat helemaal in 
het teken van de tentoonstelling ‘De tijd zal 
het leren’. Deze bijzondere expositie gaat over 
het basisonderwijs in de Kempen, zoals het 
was de afgelopen honderd jaar. De kinder-
middag sluit hierbij aan.

Kun jij een gave boekenlegger maken? Wat 
dacht je van een zingende knoop of een tol 
maken? Of een ezelbord? Keileuk zijn ook de 
spelletjes, zoals spijkerpoepen, hoelahoepen 
en zaklopen. Met een beetje hulp van de vrij-
willigers gaat dit vast allemaal lukken. Ook 
krijg je een rondleiding in het museum en kun 
je zien hoe je opa en oma het onderwijs be-
leefden toen die naar school gingen.

Natuurlijk is er ook een lekker eethoekje met 
koekjes en drankjes en na afloop krijgt ieder-
een een echt diploma! Ben jij ook van de par-
tij? Neem je broertjes, zusjes, (groot)ouders, 
vrienden, ooms en tantes mee. We starten om 
13.30 uur en sluiten om 16.30 uur. De entree 

is voor zowel de kinderen als de begeleiders 
€ 3,00. Bij extreem slecht weer gaat de mid-
dag niet door. De actuele info hierover vind je 
op de website van het Kempenmuseum. 

Wij zien je graag op woensdag 4 mei bij 
Kempenmuseum de Acht Zaligheden aan de 
Kapelweg 2 in Eersel.

www.achtzaligheden.nl

Woensdag 4 mei kindermiddag in 
Kempenmuseum De Acht Zaligheden
In het teken van de tentoonstelling ‘De tijd zal het leren’

Markt 4  •  Hapert
Telefoon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl

METALEN ‘retro
CONCERT SIGNS’

20 x 30 cm  € 9,50   //   30 x 40 cm  € 14,50
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 9

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

4 1 6 3 4
5 4 1 2 9 6

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

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

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

5 3
5 7

4 1
5 6 4 3
3 4 5 8 1

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

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

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

 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 17

C
rittendon's 14th application of M

urphy's First Law
:

You cannot successfully determ
ine beforehand w

hich side of the bread to
butter.

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

4 5 1 7 6 9
9 6 4 3 8

9 5
7 5 9 1 2

2 7 3

De winnaar van vorige week is: 

Wim van der Heijden 
uit Netersel

met de oplossing: 
‘Minister van Cultuur’

Wim 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 17

You are next in line for prom
otion in your firm

.

1 7 3 6
4 7

6 2 1
8 6
4 2

9 8
2 1 5

4 3
1 6 5 2

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 2

M
aze #11

©
 2010 KrazyD
ad.com

N
eed the answ
er? http://krazydad.com
/m
azes/answ
ers

K
R
A
ZYD
A
D
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/PU
ZZLES

D
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of

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.

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

BLAAR
BONGO

BROEDEN
CLAXON
DOPJE

GASTROL
GEBAK

GERICHT
GODIN

GOLFBAL
GUMMI

INITIATIEF
JASJE

KENMERK

KERSTGROET
KETEN

KNIPSEL
KOORZANG

LARVE
LEDIG

MAART

MEUBELZAAK
MOGEN

NABOUW
NOOIT
NOTIE

OMGAAN
OMTREKKING

PAPIL
PRIEM

SAAMHORIG
SPOEDDEBAT

STALLEN
TENANT

TENNESSEE

TIPSY
TONNAGE

UITEN
UITHAAL

VERGUNNING
VUURSPUWER
ZOETJESAAN

 Oplossingswoord

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

Cryptofilippine week 16 – Thema: Overheid & Politiek • Oplossing:  Minister van Cultuur • A: Kamertemperatuur – 
B: Burgerinitiatief – C: Blok aan het been – D: Kamerolifant – E: Dorpspolitiek – F: Rariteitenkabinet – G: Vriendjes-
politiek – H: Tweesporenbeleid – I: Raadsvragen – J: Achterkamertjes – K: Ouderenpartij – L: Dictator – M: Milieu-
defensie – N: Kamerplant – O: Buurtpreventie – P: Wethouder – Q: Bestuurslichaam – R: Kamerdebat

 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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Voorjaar 2022Voorjaar 2022

Bakkerstraat 10, Reusel,  Tel. (0497) 62 00 55
www.basemans-schoenen.nl | Parkeren voor de deur | Dinsdag nm. gesloten

Openingsuren:
ma. t/m vr. van 9 tot 17.30 u

za. van 9 tot 16 u
zo. van 11 tot 16 u

Broekstraat 15 • Bergeijk
Tel. 06-222 09 819

SUPER
HANGPOTTEN
met waterreservoir

Salvia, Petunia, Begonia,
Vlijtig Liesje, Lobelia,.....

24 stuks  € 7,-

Zeer groot assortiment perkplanten, 
hortensia’s, vaste planten, 
zomerbloeiers, stekperkplanten, hangpotten en kuipplanten

IN MEI ELKE DAG IN MEI ELKE DAG 
GEOPENDGEOPEND
OOK OP ZONDAG!

Broekstraat 15 - Bergeijk - Tel. 06-222 09 819

Like ons op Facebook

TCM is zoek naar jou handen als thuiswerker.

Al sinds 1991 is TCM een bedrijf in Eersel die met een groep enthousiaste
thuiswerkers een diversiteit aan producten verwerkt.
Vanwege aanhoudende drukte zijn wij op zoek naar mensen die vanuit huis
willen werken. Werkzaamheden bestaan voornamelijk uit het klant specifiek
inpakken van grote aantallen lederen riemen.

Wie kan er aan de volgende voorwaarden voldoen?
• Je woont binnen een straal van 15 km rondom Eersel.
• Je hebt overdag eigen vervoer.
• Je hebt elders geen andere baan.
• Je hebt voldoende tijd.
• Je bent handig en secuur.

Voorkeur gaat uit naar mensen met een (pre) pensioen.

Lijkt het je iets om vanuit huis te werken en ben je nieuwsgierig geworden?
Dan kunt u contact op nemen met Frank Wintermans 0497 – 534156.
TCM, Meerheide 260 te Eersel
www.wijpakkenin.com

BLADEL - Basisschool De Sleutelaar is 
voor het tweede jaar op rij uitgeroepen 
tot Klassewerkplek! Dat betekent dat De 
Sleutelaar hoog scoort op werkgeluk. Iets 
waar we als team enorm trots op zijn. Het 
zijn van een Klassewerkplek is de kers op 
de taart voor al het harde werken en de 
oneindige inzet van het onderwijzend en 
ondersteunend personeel.  

Basisschool De Sleutelaar in Bladel maakt 
onderdeel uit van onderwijsstichting RBOB 
De Kempen. Binnen RBOB zijn maar liefst 7 
scholen een Klassewerkplek. Dat wil zeggen 
dat de stichting het erg belangrijk vindt dat 
er aandacht is voor de werknemers en met 
name voor het geluk en het plezier dat zij da-
gelijks mogen ervaren in hun werk.  

In een onafhankelijk onderzoek oordelen de 
teamleden van de school zelf over het werk-
geluk op school. Dit is een onderzoek op 7 
thema’s die aantoonbaar bijdragen aan werk-
geluk. Scholen die op alle onderdelen hoog 
scoren in het onderzoek, zijn Klassewerkplek. 

Dat basisschool De Sleutelaar voor het twee-
de jaar op rij Klassewerkplek is, wil zeggen 
dat de school blijft investeren in het werk-
geluk van leerkrachten en onderwijsonder-
steunend personeel. Dat is het kapitaal van 
de school. Want zeg nou zelf: van gelukkige 
leraren, leer je de mooiste dingen!

Basisschool De Sleutelaar wéér Klassewerkplek

REGIO - De cursus Kempenkennis ‘Ken je 
dorp Bladel’ werd afgesloten met een tijd-
reis door het Kempische landschap. Volks-
universiteit De Kempen had een gevarieerd 
programma samengesteld, bestaande 
uit zes bijeenkomsten, waarbij theorie en 
praktijk voor de afwisseling zorgden. Dit in 
de vorm van lezingen en wandelingen. 

De kerkdorpen Bladel, Hoogeloon, Hapert en 
Netersel kwamen aan bod. Zo hoorden deel-
nemers die al hun hele leven in Bladel wonen 
toch nog zaken, waar ze al die jaren aan voor-
bij hebben gelopen. Ook vonden de deelne-
mers het fijn om ook eens wat van de andere 
kerkdorpen te horen: ‘Want samen vormen 
we toch de gemeente Bladel’. 

De laatste bijeenkomst was een natuurwan-
deling onder de deskundige leiding van de 
IVN-gidsen Joep Verspaandonk en Anny 
van de Sande. In twee groepen werd ver-
trokken vanaf de Mariakapel in Westelbeers. 
De cursisten hadden de wandelschoenen 
aangetrokken en zaterdag 23 april was het 
geen straf om aan de tweeënhalf uur duren-
de tocht te beginnen. Het was prima wan-
delweer. Gids Joep Verspaandonk leidde de 
groep over de Neterselse heide en door het 

dal van de Groote Beerze. Het ging over het 
ontstaan en de ontwikkeling van het natuur-
gebied. Hoeveel werk verricht moet worden 
om het in stand te houden en op dit moment 
het weer in de oorspronkelijke staat terug te 
brengen. Zo kwam de groep langs een stuk 
natuur waar weer heide van gemaakt wordt. 

Ook het opnieuw laten meanderen van de 
Groote Beerze kwam uitgebreid aan bod. 
Maar Joep Verspaandonk weet als IVN-gids 
elk plantje en diertje te benoemen en daar 
vaak ook nog een mooie anekdote bij. Zo liet 
hij zien hoe er vroeger van de Pitrus een lont-
je gemaakt werd voor de olielamp. Over de in 
Bladel bekende Beerze bak. Dat was vroeger 
een pontje (bak), waarmee je de Beerze kon 
oversteken toen er nog geen brug was. Ook 
werd er een bezoek gebracht aan een spech-
tensmidse. 

Het was een mooie afsluiting van een bijzon-
dere cursus. Dezelfde opzet van de cursus 
loopt ook in Eersel. De belangstelling dit eer-
ste jaar was zo groot dat er een vervolg op 
komt in het komende cursusjaar. Meer infor-
matie daarover op 

www.volksuniversiteitdekempen.nl

Een afsluitende voettocht 
door het Kempische land

IVN-natuurgids Joep Verspaandonk 
met de cursisten
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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 bereikbaar vanaf Duizelse zijde. 
U kunt ons bezoeken via Vessemse zijde.

HAPERT - Het eerste bedrijfsbezoek dat 
OBGB organiseerde, na de uitbraak van 
Covid-19, was meteen een drukbezochte. 
Eens te meer werd duidelijk dat onderne-
mers elkaar graag ontmoeten, van elkaar 
willen leren en geïnteresseerd zijn in el-
kaar. The Schippers Group was gastheer 
en uiteraard mocht een nadere kennisma-
king met de broers Schippers en het nieu-
we pand niet ontbreken.

Geschiedenis
Maar liefst honderdtwintig ondernemers van 
de bedrijventerreinen in de gemeente Bla-
del namen de uitnodiging aan om langs te 
komen bij Schippers. Na een openingswoord 
van OBGB-voorzitter Frank Rooijakkers, was 
de microfoon voor Mark Schippers, die een 
uiteenzetting gaf over de geschiedenis en de 
missie van het bedrijf, dat hij samen met zijn 
broers Guus en Harrie runt. Martien Schip-
pers begon als sigarenverkoper en met zijn 
handel kwam hij bij de boeren, die in die tijd 
veelal welgesteld waren en dus sigaren kon-
den kopen. Op die manier raakte Martien ge-
interesseerd in de agrarische sector en stapte 
hij over op de verkoop van oormerken. Alleen 
bij een juiste registratie is een dier te volgen, 
weet je wat een dier mankeert of oplevert. Al 
snel veroverde Schippers de wereld met de 
oormerken. In Ethiopië is een geregistreerd 
rund zelfs een waardevol onderpand om een 
hypotheek af te kunnen sluiten. 

Missie
Mark wilde graag uitleggen waarom The 
Schippers Group doet wat het doet. “Sim-
pel”, legt Mark uit. “We willen de antibiotica 
zoveel mogelijk de wereld uit hebben. Een 
prima middel als je ziek bent maar door het 
ongekende gebruik in de veeteelt, worden 
steeds meer bacteriën resistent. Wanneer we 
doorgaan zoals nu gaan over 10 jaar 10 mil-
joen mensen dood door een simpele infec-
tie. Simpelweg omdat de daarvoor bedoelde 
medicijnen niet meer werken. In vergelijking: 
aan Covid-19 stierven niet zoveel mensen in 

één jaar. We móeten dus iets doen aan het 
gebruik van antibiotica in de veesector. Het 
gebruik in Nederland valt redelijk mee, we-
reldwijd is het echter een enorm probleem. 
Dáár ligt onze missie: een alternatief bieden.”

Hygiëne
Het alternatief zit ‘m in hygiëne; door bac-
teriën aan de voorkant geen kans te geven, 
worden dieren niet ziek en hoeven dus niet 
behandeld te worden. Stallen ontsmetten, 
voorzien van een coating en zorgen dat on-
gedierte geen kans heeft. “Wij noemen het 

ook wel ‘gewoon gezond boerenverstand ge-
bruiken’ en moeilijker is het niet”, aldus Mark. 
“Onze doelstelling is dat in 2025 alle boeren-
bedrijven onze producten gebruiken en dat 
het gebruik van antibiotica tot een minimum 
is beperkt. Alleen als het echt nodig is.”

Wereld
‘Think global, act local’, dat is de filosofie van 
Schippers. “Nu produceren we alle produc-
ten in Lommel maar we zijn hard op weg om 
dit per regio over de wereld te gaan versprei-
den. Scheelt enorm in de transportkosten en 

schept banen over de hele wereld.” “Logistiek 
gezien gebeurt nu nog het meeste in Hapert”, 
aldus Nick Tops van Schipvast, die verant-
woordelijk was voor de nieuwbouw van 5,7 
hectare grote bedrijfspand. De rondleiding 
die volgde nam wat tijd in beslag, zoveel was 
er te zien in de kantoren, de laboratoria en het 
enorme logistieke centrum. De bijeenkomst 
werd traditiegetrouw afgesloten met een net-
werkborrel waarin de onderlinge contacten 
even stevig werden aangehaald.

www.obgb.nl

Gewoon gezond boerenverstand gebruiken
Inspirerend bedrijfsbezoek OBGB aan The Schippers Group

ONDERNEMEND

Meerheide 242, 5521 DW Eersel         
Telefoon 0497 - 360515

info@jvu-bestratingen.nl
www.jvu-bestratingen.nl

J. van Uijthoven & Zn. bv
GROND EN INFRA



31 29 april 2022VACATURES Elke laatste week van de maand kunt u tegen extra aantrekkelijk tarief uw personeelsadvertentie 
plaatsen in de weekbladen De Hint - Eyckelbergh - PC55. Voor tarieven en extra informatie neem 
vrijblijvend contact met ons op via: Jos Beerens  T 06 145 338 79 / Rob Luijten  T 0497 844 588.

in jouw regio

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

WIL JIJ MOOIE PROJECTEN 
MAKEN?

KOM BIJ ONS WERKEN  
ALS TIMMERMAN OF  
UITVOERDER!

Bel of stuur een app naar 06-57558217
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D I F F U T H E R M I S O P
Z O E K N A A R

T O P P E R S !

Wij zijn op zoek naar
operators &

productiemedewerkers!

Diffutherm werkt in 2 ploegen

Een ster in een ander vakgebied? Kijk
voor alle openstaande vacatures op onze

website #werkenbijDiffutherm

D
I
F
F
U
T
H
E
R
M

Werken bij Diffutherm?
Familiaire Brabantse sfeer in de Kempen

Snelgroeiend professioneel bedrijf
Bepaal zelf jouw groei & bloei

Kom direct op contract!

Smaragdweg 50 | 5527 LB | Hapert | hrm@diffutherm.nl | www.diffutherm.nl

DNA verloochent zich niet. Van 

oorsprong is Kemi een echt 

familiebedrijf en dat voel je. De 

sfeer is informeel en de teamspirit 

hoog. We staan klaar voor onze 

klanten én voor elkaar. Samen bou-

wen we aan beter. We zijn trots 

op de toegevoegde waarde die 

we met onze plaatwerkproducten 

leveren. Iedere nieuwe innovatie 

stemt tevreden, maar maakt ook 

hongerig. In onze branche is er 

immers altijd een nieuwe stap te 

zetten. Daarom krijg je alle ruimte 

om zelfstandig te werken, verbe-

teringen aan te dragen en jezelf te 

ontwikkelen. Dat is goed voor jou 

en daardoor ook goed voor ons. 

Zo doen we dat bij Kemi: samen.

Planner

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

Ben jij de spin in het web 
die wij zoeken?

Kemi BV  •  Hennepstraat 8  •  5561 AC  Riethoven

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

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

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

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

Wie zijn wij? Wij bieden o.a.

Hoe drink jij je koffie?
Maak een afspraak!

Wij zoeken collega’s:
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Vind je het leuk om met je handen te werken en veel vrijheid te hebben?

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

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

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

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

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

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

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

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

Informeel   

Ambitieus

MULTIFIX is een snelgroeiende en ambitieuze organisatie. Wil jij 
onderdeel uitmaken van deze groei, jezelf verder ontwikkelen en 
komen werken bij een gezellig, Brabants familiebedrijf? Bekijk 
dan hieronder de openstaande vacatures. Een open sollicitatie 
is overigens ook altijd welkom. We nodigen je graag uit voor een 
goed gesprek en een lekkere kop koffie.

Resultaatgericht

Familiebedrijf   

No-nonsense cultuur

Iets voor jou? 
Bel, app of mail ons.
+31 (0) 6 11 43 29 28
vacature@multifix.nl 
www.multifixgroup.com

Check: 
www.multifixgroup.com/werken-bij
of scan de QR-code voor alle actuele vacatures!
www.multifixgroup.com/werken-bij
of scan de QR-code voor alle actuele vacatures!

Sales Support Fulltime - Bergeijk

Tactisch InkoperFulltime - Bergeijk

Senior AccountmanagerFulltime - Bergeijk

WERKEN BIJ 

MULTIFIX?
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Metalnet is altijd op zoek naar nieuwe talenten om onze diensten en doelstellingen 

naar een hoger niveau te tillen. Ons team van precisiemakers werkt voor interessante 

klanten met de nieuwste technieken aan de mooiste producten. Bij ons vind je een 

prettige werkomgeving, waar we voldoende ruimte bieden om verder te ontwikkelen 

met volop opleidings-en doorgroeimogelijkheden.

Onze vacatures

Ons aanbod

• Marktconforme arbeidsvoorwaarden

• Werktijden: ma-do van 7.30-16.30 en 

vr van 7.30-12.30. Lang weekend dus!

• Dagelijks vanuit het bedrijf verzorgde 

lunch

• Direct een vaste aanstelling is 

bespreekbaar

• 25 vakantiedagen, 6 ADV dagen

• Geconditioneerde werkplaats met 

ruime hoeveelheid daglicht

• Gezellig team van in totaal ca. 35 

medewerkers

Minimaal 3-5 jaar ervaring

Hoge mate van kwaliteitsbewustzijn

Zelfstandig programmeren (ISO) en 

machine afstellen

Vullen van CNC gestuurde machines

Producten verzamelen en verpakken

Eenvoudige mechanische bewerkingen

CNC Draaier/Programmeur Productiemedewerker

Kijk op www.metalnet.nl voor details

Wij zijn op zoek naar een:

CNC DRAAIER
• flexibel in uren en dagen
• zelfstandige functie, met ruimte voor eigen ideeën
• werken in een klein gemoedelijk team
• Veel verantwoordelijkheid
• Afwisselende baan, geen dag is hetzelfde

Wat ga je doen?
Als CNC draaier, programmeer je geheel zelfstandig de machine met 
Fanuc besturing. Aan de hand van de tekening maak je het programma 
en bepaal je de bewerkingsvolgorde, de juiste opspanning en het 
gereedschap. Je bewerkt onderdelen in RVS, Staal, Aluminium en 
kunststof in verschillende diameters en lengtes, van klein tot groot.

Wat verwachten wij van jouw?
• Je hebt ervaring als CNC draaier en bekend met Fanuc besturing of
•  Je hebt ervaring in de metaalsector en wil doorgroeien naar  

CNC draaier
•  Je voelt je verantwoordelijk voor je werk en lost problemen zelf op of 

samen met een collega
• Je houdt van afwisseling in je werk
• Je weet van aanpakken

Wat bieden we jou?
• Een marktconform salaris volgens CAO Metaal en Techniek
• Mogelijkheid voor het volgen van aanvullende opleidingen of trainingen
• Een fijne werksfeer in een klein, gedreven en gezellig team
• Afwisselend en uitdagend werk, geen dag is hetzelfde
• Ruimte voor initiatieven, persoonlijke ontwikkeling en wellicht mooie 
   doorgroeimogelijkheden
• Vind je flexibiliteit in je baan belangrijk? Wij ook! We bespreken graag 
   de mogelijkheden.

Enthousiast?
Reageer dan snel via bianca@heuvelingmetaal.nl. Wil je eerst nog wat 
meer informatie? Neem dan gerust contact op met Bianca Wouters. 
Je kunt haar bereiken op telefoonnummer 0497-381881. 
We kijken uit naar een kennismaking, jij ook?

 
Interieurverzorg(st)ers m/v

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

Mastbos 23 - Bladel  
T. 0497-388458

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

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

 
Dan heeft Schoonmaakbedrijf Roefs een mooie schoonmaakbaan 

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

en wij nemen snel contact met je op.

Mailen kan ook:
tamara@schoonmaakbedrijfroefs.nl
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HEY

INTERIEURADVISEUR
!

Word jij onze 
nieuwe collega?

Ga naar: 
www.dehoutwinkelbladel.nl

/vacature
en solliciteer direct!
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Dahlia knollen, rood en wit, € 2,50.
Tel. 06-46676693.

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

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.

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

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.

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.

Restpartij planken, br. 10, dik 1,8 cm, lengte 200-
225 cm, à € 1,25, en lengte 90-100 cm à € 0,50.
Tel. 06-83918582.

Licht grenen salontafel, 140 x 60 cm, z.g.a.n.
T.e.a.b. Tel. 0497-382214.

Kinderstoel, autostoeltje, driewieler, wipwap, 
buggy, aankleedkussen, Loeki fietsje. € 2,- per 
stuk of in 1 koop € 10,-. Tel. 0497-388477.

Verrijdbare ijzeren werktafel, L. 2.17, Br. 0.68, H. 
0.89. € 225,-. Tel. 0497-388477.

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

2 elektrische fauteuils, i.g.st. Tel. 06-55287456.

Motoraanhanger, gegalvaniseerd, geremd, 
geschikt voor 2 motoren, z.g.a.n. € 645,-.
Tel. 0497-388477.

Quick Pull fietsophangsysteem, max. 25 kg, 
nieuw. € 5,-. Tel. 0497-384961.

X-treme fietsreparatiestandaard, € 5,-.
Tel. 0497-384961.

Fortius multiplayer T1930 Cycleforce Excel + 
band Tacx Trainer Tire, 700x23 c + 10 (x Tacx 
Trainer) software. € 75,-. Tel. 0497-384961.

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.

Het Aanzien van het jaar 1965 t/m 1970, één 
koop, € 10,-. Tel. 06-39809850.

Twinny Load voor gewone fietsen, z.g.a.n.
€ 40,-. Tel. 06-34412325.

Bolderkar met nieuwe wielen, € 50,-.
Tel. 0497-643711.

Motor BMW R1150RT, 88.000 km, bj. 2001, met 
kofferset, i.z.g.st. € 3250,-. Inruil bromfiets/
scooter mogelijk. Tel. 0497-643711.

Isabella schuifluifel, br. 3,6 m, uitval 2 m. 3 Fiber 
stokken, scheerlijnen, haringen, foedraal. Als 
nieuw. Vraagprijs € 125,-. Tel. 0497-387186.

10 Perzische kleedjes, diverse maten, alles voor 
€ 35,-. Tel. 06-20999138.

Originele paardjesklok, € 15,-. Tel. 06-20999138.

Tafelzaagmachine, z.g.a.n. 80 cm hoog, € 60,-.
Tel. 06-34412325.

2 grijze, stenen bloempotten, € 15,- p.st of 
beiden voor € 12,50. Tel. 06-15575024.

Elektr. barbecue, 30 cm doorsnee, nieuw.
Vraagprijs € 20,-. Tel. 06-15575024.

E-bike Batavus € 300,- en e-bike Multicycle 
€ 500,-. Beide 7 versnellingen, i.z.g.st. 
Tel. 0497-643711 (na 17.00 uur).

Buggy, merk Quinny. Vraagprijs € 15,-.
JVC muziektoren met CD, radio, USB stick, 
160 W. Vraagprijs € 25,-. Tel. 06-15575024.

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

TE HUUR: Camper/caravanstalling, max. lengte 
7 m, omgeving Bladel. Tel. 013-5091403.

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).

GEZOCHT: Vutter of ZZP-er voor allerhande 
werkzaamheden, zoals bezorgdienst, magazijn,  
werkplaats poetsen, tuinwerkzaamheden etc. 
Circa 2 dagen per week, in overleg.
Houtmarkt van Ham, Duizel. Tel. 0497-519520.

GEZOCHT: Woonruimte per 1 september, liefst 
in Reusel-de Mierden. Tel. 0497-643711.

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

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

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

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: Bloementuintje AH: roze, gele, 
rode, zonnige, paarse, regenboog bloemenmix.
Tel. 06-12701849 (liefst appen).

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.

GEVRAAGD: Trimtafel voor middelgrote hond, 
1 meter lang, 50 cm breed, hoogte 78 cm. 
Tel. 06-23233247.

GEVRAAGD: Damesfiets, 7 versnellingen en 
hometrainer. Tel. 0497-681504.

 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

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

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING
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WERKVOORBEREIDER
INTERIEURBOUW

Jij bent:
- Zelfstandig, nauwkeurig 
   en kwaliteitsgericht
- Een spin in het web
- Meerdere jaren ervaring is een pre

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

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

tot in de punten verzorgd.
Lemmens zorg afbouw pakt een totaalproject aan van A tot Z incl. ontwerp, tekenwerk, 

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

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

Jij bent:
- Zelfstandig, nauwkeurig 
   en kwaliteitsgericht
- Een spin in het web
- Meerdere jaren ervaring is een pre

ALLROUND 
INTERIEURBOUWER

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

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

KOM GERUST
EENS LANGS 
VOOR EEN 

RONDLEIDING
OF EEN 

KOPJE KOFFIE

LAAT
JE ZIEN

DESIGNER

MERKEN WAAR JE O.A. VOOR GAAT WERKEN

Mula reclamebureau B.V. | Loo 67B | Bergeijk | mulareclamebureau.nl

CONTENT MARKETEER

PROJECTMANAGER

VACATURES

Wat ga je doen?
Als huishoudelijk medewerker ben je, samen met 
de assistent begeleiders, verantwoordelijk voor een 
schone en prettige leefomgeving van onze cliënten.
Op Dorpsplein wonen MVB/ LVB cliënten in de 
leeftijd van 31 – 62 jaar. We zoeken hier een flexibel 
persoon die thuis is in de alledaagse taken zoals 
wassen, koken etc.

Wat breng je mee?
Je bent een echte doener en weet van 
aanpakken! Je werkt gemiddeld één weekend 
in de maand en een vaste dag in de week. Je 
hebt affiniteit met de doelgroep en kan omgaan 
met hectiek. Voor de functie van huishoudelijk 
medewerker vragen wij binnen Amarant tenminste 
een afgeronde vmbo opleiding. Ervaring in een 
soortgelijke functie is een pre.

Meer informatie of solliciteren?
Bel, WhatsApp of mail dan naar Michelle de 
Rover, recruiter bij Amarant via 06 - 510 491 55 of 
michelle.de.rover@amarant.nl o.v.v. ‘huishoudelijk 
medewerker Dorpsplein Lage Mierde’.

Wij zijn op zoek naar 

een huishoudelijk 

medewerker voor het 

Dorpsplein in Lage 

Mierde

Kom jij 
ons team

versterken?

jouw leven, 
jouw mogelijkheden

Solliciteer nu via 
www.werkenbijamarant.nl

De vacature vind je
onder referentienummer
V-222134

Waar werk 
gelukkig maakt

MFA de Schakel is op zoek naar een enthousiaste

Beheerder m/v
20 - 24 uur per week

MFA de Schakel vormt het hart van de gemeenschap Hooge Mierde. Hier vindt een groot deel van de lokale  
sociaal-culturele, maatschappelijke ontmoetingen en activiteiten plaats. MFA de Schakel biedt onderdak aan tal 
van verenigingen, instellingen en organisaties. 

In deze functie ben je de spil van MFA de Schakel
Jij zorgt ervoor dat het gemeenschapshuis optimaal kan draaien. Als duizendpoot  
bewaak jij het overzicht en ben je het aanspreekpunt voor alle gebruikers, vrijwilligers 
en leveranciers. Je begeleidt activiteiten en voert horecawerkzaamheden uit (inclusief 
kassa, voorraadbeheer en bestellingen). Voor licht administratieve taken draai jij je hand 
niet om. Jij zorgt ervoor dat alle ruimtes gebruiksklaar zijn voor de diverse evenementen 
en vergaderingen. Daarnaast ligt bij bepaalde evenementen de regie in jouw handen. 

Jij bent:
• Proactief
• Communicatief
• Sociaal en maatschappelijk betrokken
• Gastvrij, ondernemend en flexibel 
• Digitaal vaardig 

Wat bieden wij jou?
MFA de Schakel is een modern gemeenschapshuis met een grote diversiteit aan  
gebruiksmogelijkheden en faciliteiten. Deze worden veelvuldig gebruikt door de Hooge 
Mierdse verenigingen. De functie is zeer divers, geen dag is hetzelfde. Meedenken over 
de toekomst en nieuwe initiatieven worden zeer gewaardeerd, hier krijg je dan ook alle 
ruimte voor.

Voor deze functie bieden wij een marktconform salaris, afhankelijk voor jouw kennis en 
ervaring.
 
Ben je enthousiast en ga je graag aan de slag als beheerder MFA de Schakel? 
Solliciteer dan vóór 3 juni 2022 via info@schakelhm.nl.

Stichting MFA de Schakel wordt geleid door een dagelijks bestuur. 
Zij zullen vertrouwelijk met uw sollicitatie omgaan.
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Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

3e Zondag van Pasen
Zaterdag 30 april
16.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 1 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Ans Goudsmits
- Lies van Gool-van Gompel 
  (vw. jaargetijde)
- Jaargetijde Miet van den Voort- 
  Meulenbroeks en voor Nol van de Voort
- Toos Lavrijsen-van Ham 
  (nms. Sjef en Mien Theuws)
- Wim Adams en Jo Adams-van Helvoirt
- Uit dankbaarheid voor het 65-jarig 
  huwelijk van Willeke Coolen en 
  Toos Coolen-Craninckx
- Toos van Deursen en dochter Karin

Maandag 2 mei
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Feest: H.H. Philippus 
en Jacobus, apostelen
Dinsdag 3 mei
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Woensdag 4 mei
09.00 uur: Eucharistieviering
- Nel Maas-Heesters (vw. sterfdag)
- Sjaan Coolen-Bruurs

Donderdag 5 mei
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 6 mei
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

4e Zondag van Pasen
Zaterdag 7 mei
16.00 uur: Eucharistieviering
- Henk Lemmens

Zondag 8 mei
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Theo Lavrijsen en Nelly Lavrijsen-Sweijen
- Will Basemans
- Truus van Deursen-van Herk 
  en Sjef van Deursen
- Lisa Brouwers
- Cato Bruininx-van Limpt
- Jan van den Borne en 
  Marie van den Borne-van den Borne 
  en overleden gezinsleden
- Nelleke Michiels-van Gisbergen
- Sjaan Coolen-Bruurs
- Piet Pluijms en overleden familie Wouters 
  en overleden familie Pluijms
- Overleden leden van 
  buurtvereniging De Lokbossen

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
Het kerkhof in Hapert heeft een nieuw kruis 
gekregen en het corpus (lichaam) van Jezus 
is gerestaureerd. Ook het nodige snoeiwerk is 
verricht. Zo zorgen we dat deze waardevolle af-
scheidsplaats bewaard blijft voor de toekomst, 
dankzij de inzet van goede vrijwilligers en een 
investering door het kerkbestuur. De Maria-
kapel in Hapert is weer netjes geworden, na 
brandstichting... Met dank aan Hennie van de 
Heuvel, de poetsgroep, Theo Gijsbers en Jan 
van Buul. Wat ook doorgaat, is bouw van MFA 
met de kapel. Als de behuizing klaar is (Deo 
volente in juli), begint het inrichten. We hebben 
deels goederen uit de oude kerk op het oog, 
maar vanwege de afmetingen zullen ook nieu-
we spullen gekocht moeten worden. Ik denk dat 
het resultaat mooi gaat worden. We zullen Den 
Tref wel een beetje gaan missen, na twee jaar 
kerken in dit gemeenschapshuis. Ik wil beheer-
der Hans en de medewerkers alvast hartelijk 
danken voor hun flexibiliteit en samenwerking. 
Hopelijk tot ziens bij Maestro op 21 mei! Dan zal 
de goeie ouwe Tref nog schitteren.

Pastoor Schilder

Vooravond
Zaterdag 30 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 

3e Zondag van Pasen
Zondag 1 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref 
                 (m.m.v. gemengd koor)

H. Athanasius
Maandag 2 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

HH. Filippus en Jakobus
Dinsdag 3 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Woensdag 4 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                 Dodenherdenking
                 Oecumenische dienst voor 
                 de vrede (m.m.v. gemengd koor)
19.00 uur: Bladel, Aanbidding

Donderdag 5 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Eucharistieviering

Vrijdag 6 mei
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk

Vooravond
Zaterdag 7 mei
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

4e Zondag van Pasen
Zondag 8 mei
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 7 en 8 mei)

Bladel zaterdag:
- Ter ere van H. Maagd Maria

Bladel zondag:
- Frans Maandonks en 
  Trina Maandonks-van den Oever
- Piet Schellekens, Alexander Derksen en 
  Elisabeth Derksen-Gerritsen en overleden 
  kinderen Gerarda, Gerrit, Koosje en Doortje 
  (nms. Annelies en Sandra)

Casteren:
- Janus Dirks en Miet Dirks-Hendriks

Hapert:
- Willie van Hoek
- An Spooren (f)

Hoogeloon:
- Petra Bullens-Hendriks ( jrgt)
- Jan Mollen en To Mollen-Beerens (f)
- Jan Schoenmakers en 
  Miet Schoenmakers-van Beers (f)
- Jan en Paula Peeters, Toos, Nel en Asse

Overleden
Hapert: Jos Vermeulen, 76 jaar

Mededelingen:
-  In mei bidden we voor of na de Mis een tien-

tje van de Rozenkrans vanwege de Maria-
maand.

-  Op 4 mei is er in Hoogeloon om 19.00 uur 
een oecumenische dienst voor de vrede. 
Aansluitend nemen we deel aan de cere-
monie op het Valensplein.

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

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.)

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 1 mei: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 8 mei: 10.00 uur. Ds. W. Dekker, livestream vanuit 
Immanuelkerk (Veldhoven)

- 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 1 mei: 10.00 uur. Ds. M.J. Kreeft uit Eersel
Zondag 8 mei: 10.00 uur. Ds. J.W. Beks uit Eindhoven

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

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

maaltijden

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

is samenwerkingspartner van

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

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

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

Dinsdag:          07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  13.30 uur-16.30 uur: spreekuur Welzijn de Kempen 
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken

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

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 09.30 uur-10.30 uur: cursus Klik en Tik door bibliotheek
 09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boulesvereniging De Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: bridgen 
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken  
 19.00 uur-21.30 uur: vergadering

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, kaarten, 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

AGENDA MAANDAG 2 MEI T/M VRIJDAG 6 MEI

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn: 
-  Zondag 1 mei om 10.00 uur. Intentie: Thom 

van der Heijden en Ria van der Heijden-
Lavrijsen

- Zondag 15 mei om 10.00 uur

- Zondag 29 mei om 10.00 uur 

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

U kunt ook een intentie opgeven voor een 
gebedsviering via de mail: gebedsvieringne-
tersel@gmail.com of bij één van onze leden.

Gebedsvieringen in De Poel in Netersel

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de steun, kaartjes, bloemen, 
berichten en giften aan de Hartstichting, die we hebben mogen ontvangen 

na het overlijden van mijn man, onze (schoon)vader en opa

Ad Hesselmans 
✩ 27 april 1946             ✝ 8 april 2022

Speciale dank aan Huisartsenpraktijk de Mierden en 
het Heilig Sacramentsgilde te Hulsel.

Ria Hesselmans - van Poppel
Kinderen en kleinkinderen

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken 
voor alle steun en kaarten die wij hebben mogen ontvangen 

na het overlijden van onze broer, oom en zwager

Gerrit van Gompel 

Familie van Gompel

-  Kijk voor het laatste nieuws over vluch-
telingen in onze regio op www.vrbzo.nl/
vluchtelingen. 

-  Op www.reuseldemierden.nl/oekraine 
lees je wat wij als gemeente doen en wat 
je zelf kunt doen. 

-  Wil je vluchtelingen opvangen? Meld je 
dan eerst bij www.takecarebnb.org. 

Vang je zelf vluchtelingen op?
-  Meld dit bij de gemeente via oekraine@reu-

seldemierden.nl. Wij kunnen bewoning van 
bijgebouwen of vakantiewoningen (in strijd 
met het bestemmingsplan) tijdelijk mogelijk 
maken. Ook kunnen wij adviseren over het 
(brand)veilig maken van jouw opvangloca-
tie.

-  Vraag de vluchtelingen zich bij de gemeente 
in te laten schrijven in de BRP. Daarmee krij-
gen ze een BSN, wat nodig is om een bank-
rekening te openen, leefgeld te ontvangen 
en om te kunnen werken.

-  Vraag de vluchtelingen zich te melden bij 
Vluchtelingenwerk via wsmolders@vluch-
telingenwerk.nl of 06-10364829.

-  Je kunt bij Voedselbank Bladel terecht voor 
een wekelijks voedselpakket. De Voedsel-
bank is bereikbaar via voedselbankbladel@
gmail.com of 06-28948614. 

-  Ontvang je een uitkering? Opvang van 
vluchtelingen heeft dan in principe geen ge-
volgen, maar moet wel gemeld worden bij je 
uitkeringsorganisatie.

-  Elke dinsdag is er van 16.30 tot 17.30 uur 
een bijeenkomst in het gemeentehuis voor 
vluchtelingen. Centraal staan ontmoeting, 
delen van informatie en leren over de Ne-
derlandse samenleving. Er is een tolk aan-
wezig. Aanmelden is niet nodig.

-  Vanaf 9 mei openen we in de Kempen een 
onderwijslocatie voor Oekraïense kinderen 
in de basisschoolleeftijd in Bladel. Leerlin-
gen van het voortgezet onderwijs kunnen 
per direct instromen bij het Pius X-College.

Opvang Oekraïense vluchtelingen
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