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HAPERT - Snelle Wiel – Bestronics is op 
zondag 3 april wederom organisator van 
de openingswedstrijd van de populaire 
Belgisch-Nederlandse mountainbikewed-
strijdserie ATB Cross.

Al jaren kan de wedstrijd in Hapert rekenen 
op een groot deelnemersaantal. Na een af-
wezigheid van 2 jaar staan de renners weer te 
trappelen om met elkaar de strijd aan te gaan. 
Het afwisselende en uitdagende parcours en 
de professionele uitstraling van de organisa-
tie lokt altijd veel deelnemers naar Hapert.

De wedstrijd zal in zes verschillende niveau 
raceklassen rond wielerparcours De Lemel-
velden worden gehouden. Hiervoor wordt 
gebruikt gemaakt van het wielerparcours van 
Snelle Wiel – Bestronics en de bossen aan de 

overkant van het sportpark. Een combina-
tie van zeer technische passages en mooie 
singletracks in de bossen zorgt voor een uit-
dagend parcours. 

Iedereen vanaf 16 jaar met een mountainbike 
en een helm, kan aan de ATB Cross-wed-
strijdserie deelnemen. Hier heb je een stuur-
bord voor nodig dat je voor elke wedstrijd 
kunt gebruiken. Naast de wedstrijd in Ha-
pert kun je dit stuurbord dus ook gebruiken 
in Reusel, Hooge Mierde, Ravels, Dessel en 
in alle andere 25 startplaatsen. De volledige 
kalender is te vinden op www.atbcross.com.

Het stuurbord kost eenmalig € 15,- en is onli-
ne hier aan te vragen. Er zijn 800 stuurbordjes 
beschikbaar, dus op = op. Deelname aan de 
ATB Cross in Hapert kost € 10,-. Dit bedrag 
kan op de dag zelf betaald worden bij de 
inschrijving op het parcours in Hapert.

Wil jij je meten met de beste MTB’ers uit de 
regio? Zorg dan dat je snel een stuurbordje 
aanvraagt en kom op zondag 3 april naar 
sportpark De Lemelvelden, Burgemeester 
van Woenseldreef 9 in Hapert, voor de ope-
ningswedstrijd. Wil je weten hoe het parcours 
eruit ziet of op zoek naar meer informatie, kijk 
dan op de website 

www.hetsnellewiel.nl/
activiteitenkalender/atb-cross

Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

Van Bommel Optiek: 
dé lenzenspecialist 

van de regio

Arbeidsrecht

GRATIS GESPREK 

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

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

LAGE MIERDE - We gaan weer los bij De 
Buitenman, Buitenman 2 in Lage Mierde. 
Elke 1e vrijdag van de maand is er een op-
treden. Op vrijdag 4 maart, om 21.00 uur, 
treedt Wildmen Bluesband op. Je kunt 
deze avond vooraf laten gaan met een te 
reserveren muziekavondmenu. 

Wildmen Bluesband is opgericht door de 
flamboyante gitarist Jos de Wilde. Als gitaar-
leraar heeft hij vele leerlingen geïnspireerd 
om een al dan niet professionele carrière  
te gaan volgen. In 2011 is hij begonnen met 
Wildmen Bluesband en na enkele wisselin-
gen staat de band nu als een huis. In  Saskia 
de Nijs (zang), Rob Meijran (drums), Mark 
van Lieshout (bas) en Ruud Vuijk (Hammond) 
heeft hij een ideale groep mensen gevonden 
om de blues te spelen. Op het podium staat 

een energieke band, waar tijdens een spette-
rend optreden, de vonken vanaf vliegen. De 
machtige uithalen van Saskia, de uitdagende 
gitaarsolo’s van Jos,  ondersteund door de 
solide ritmesectie van Rob en Mark, laten nie-
mand onberoerd. Elk lid heeft ruime ervaring 
in andere bluesbands, wat garant staat voor 
een brede basis in de blues.

Wildmen Bluesband speelt blues van eigen 
makelij, van ballad tot up tempo blues. De 
komende derde CD zal voornamelijk uit deze 
eigen composities bestaan. Op het podium 
wordt dit afgewisseld met blues van o.a. El-
more James, Freddie King, Buddy Guy, Koko 
Taylor, Peter Green en vele anderen.  De band 
geeft aan die nummers een eigen draai en 
gezien de reacties van het publiek wordt dit 
zeer gewaardeerd!

Muziekavond bij De Buitenman 
met Wildmen Bluesband
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Hanny Mollen zet zich 
in om de leefb aarheid in 
Hapert te behouden
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CASTEREN - Op zaterdag 16 april start 
om 13.00 uur de carnavalsoptocht in het 
Bollemeppersgat. Inschrijven om aan 
de optocht deel te nemen kan via het 
inschrijff ormulier wat te vinden is op 
www.casteren.net. 

Wij hopen op veel inschrijvingen, zodat er 
op Paaszaterdag een mooie optocht door 

de straten van Casteren kan trekken. Ook al 
is het animo misschien niet zo groot als 
andere jaren willen wij jullie toch vragen om 
met een groep of als individu op een leuke 
en ludieke wijze aan de optocht deel te 
nemen. Dus moedig elkaar aan, geef je op 
en doe mee. Wij hopen op een grote deel-
name en wensen iedereen veel plezier met 
de voorbereidingen.

Inschrijven carnavalsoptocht Bollemeppersgat

Kijk op de achterpagina 
voor het  VHP-nieuws

Snelle Wiel weer gastheer voor 
allereerste ATB-cross
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Hulselseweg 11        Openingstijden Deze Week
5531PE Bladel        Maandag:  12:00 - 18:00 uur
Tel: 0497 360215       Di. t/mDo.:  09:00 - 18:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl   Vrijdag:   09:00 - 20:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl   Zaterdag:  09:00 - 18:00 uur
 

acties geldig van
18-02 t/m 24-02-2022

Frisdrankvoordeel
trays vanaf 9,00

Tuincentrum Groenen Bladel

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736
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LOKAAL

Meestal ben je van me gewend dat ik in 
deze stukjes een flater bespreek of iets dat 
me irriteert. Deze keer wordt het anders. Ik 
wil het hebben over iets positiefs, iets dat 
me verwonderd heeft en dat me diep heeft 
geraakt.

Ik mocht pas geleden op een heel lief jon-
getje passen. Eén dagje. Zijn ouders zijn 
goede vrienden van ons en zij hadden ver-
drietige verplichtingen. Ik had aangeboden 
om ‘iets’ voor ze te doen. Het werd op het 
kind – en de hond – passen. Elkaar vooruit 
helpen, heet dat en ik deed dat met liefde  
want zij staan ook altijd voor ons klaar. 
Dat lieve jongetje was bijna een jaar oud 
en heeft mij in zijn leventje misschien een 
keer of vijf gezien. Soms een uurtje, soms 
een halve dag. Te kort om  zich mij te herin-
neren, mede gezien zijn leeftijd.

Maar goed, ik ging oppassen en toen ik 
aankwam lag het schepsel nog te slapen. 
De ouders vertrokken en een uurtje later 
werd hij wakker. Ik ging ‘m uit bed halen 

en toen gebeurde het. Ik werd direct ge-
trakteerd op een big smile en uitgestrekte 
armpjes. In blind vertrouwen ging hij ervan 
uit dat ik goed voor hem ging zorgen. Wat 
natuurlijk ook zo was. Geen greintje terug-
houdendheid, angst of wantrouwen. Mijn 
gezicht kan hem niet echt vertrouwd over 
zijn gekomen maar toch was er vertrouwen 
en dat ontroerde me tot op het bot.

‘De meeste mensen deugen’ is een boek 
dat ik nog moet lezen maar qua titel klopt 
de stelling. En in baby’tjes zie je dat terug. 
Die weten – meestal en gelukkig - niet 
dat er mensen zijn die niet het beste met 
hen voorhebben, die hen pijn willen doen 
of slecht behandelen. Die kleintjes gaan 
ervan uit dat de mens goed is en dat is een 
opbeurend idee. Daar zouden we iets mee 
moeten doen. Die instelling moeten we 
overnemen; ervan uitgaan dat ‘men’ het 
beste met je voorheeft, je wil helpen, geen 
pijn wil doen. Niet overal iets achter zoe-
ken, het negatieve invullen. Gewoon ver-
trouwen hebben in de mensheid, ik denk 
dat we daar een heel eind mee komen. Wat 
je toch kunt leren van zo’n kleintje, hè!

Oké, was het dan alleen maar feest, dat 
oppassen? Nee, tuurlijk niet! Ik ging lekker 
wandelen met dat ventje en kreeg direct de 
vraag van een voorbijganger of ik al oma 
was. Nee, tuurlijk niet, dat kun je toch wel 
zien!? Ik zie er toch véél te jong uit om al 
oma te kunnen zijn…? Aan de andere kant: 
oma zijn van dit kereltje moet het mooiste 
zijn dat er is. Mocht het mij ooit gegund 
worden om oma te worden, dan graag van 
zo’n jongetje als dit.

Blind vertrouwen

column

 
Stichting  
Gemeenschapshuis De Leenhoef 
 
 

Beheerder 
MFA KNEGSEL 

Gemeenschapshuis De Leenhoef en Sporthal De Ladder 
 
 
Wat zijn de werkzaamheden: 
• De beheerder stuurt de assistent-beheerder en vrijwilligers aan. 
• Stelt de jaaragenda vast met betrekking tot het gebruiken van de ruimtes. Input hiervoor 

komt van de vaste gebruikers van De Leenhoef. 
• Coördineert en promoot activiteiten en evenementen in De Leenhoef, inclusief 

acquisitie van nieuwe activiteiten. 
• Rapporteert aan het Dagelijks Bestuur van Stichting Gemeenschapshuis De Leenhoef. 
• Het takenpakket bestaat uit: 

o Horecawerkzaamheden (beheren bar, voorraadbeheer, uitvoeren van onderhoud en 
schoonmaakwerkzaamheden. 

o Financiële administratie (kasbeheer, facturatie en contacten met bank). 
o Representeert de Leenhoef als contactpersoon met de Gemeente Eersel, 

leveranciers, servicemonteurs, verenigingen etc. 
o Plannen activiteiten t.b.v. diverse ruimtes. 

 
Wij bieden: 
• Een zelfstandige en verantwoordelijke functie met een gevarieerd takenpakket. 
• Een dienstverband tot 36-40 uur of 2 personen (18-20 uur). 
• Salariëring conform CAO Horeca. 
 
Functie-eisen: 
• SVH-verklaring Sociale Hygiëne (of bereidheid om dit te halen) 
• Verklaring omtrent gedrag 
• Flexibel, bereidheid tot onregelmatige werktijden 
• Goede contactuele eigenschappen 
• Leidinggevende en organisatorische capaciteiten 
• Digitale administratieve vaardigheden 
• Goed kunnen samenwerken en mensen enthousiasmeren 

 
 
Voor nadere informatie kunt u telefonisch contact opnemen met Nienke Kloppenborg, 
Secretaris Stichting Gemeenschapshuis De Leenhoef (06-30387140). Uw schriftelijke 
sollicitatie (CV en motivatie) kunt u voor 21 maart 2022 richten aan Stichting 
Gemeenschapshuis De Leenhoef, Steenselseweg 8a, 5511AG Knegsel t.a.v. N. Kloppenborg of 
naar secretariaat.deleenhoef@freedom.nl. 
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IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

Nasi of bami met ei en vlees met:

Babi Pangang + 4 mini loempia’s
+ Koe Lo Kai (kip) + 2 stokjes saté

Indien er wijzigingen hieraan worden aangebracht op uw verzoek,
kan dit tot een andere prijs leiden.

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!
€ 16,50

www.bamboo-inn.nl            Tel. 0497 - 38 44 19

 Voor één vaste prijs kunt u 2 uur onbeperkt genieten 
van meer dan 40 uitstekend verzorgde gerechten. 

Het bu� et bestaat uit verschillende soepen, 
warme en koude voorgerechten en u heeft keuze uit 
16 hoofdschotels waarvan de helft specialiteiten zijn.

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

€ 24,90 p.p.
*  met uitzondering 
  van sterke dranken
* tegen meerprijs te
  verlengen tot 3 uur

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO
  1  t/m 4 jaar    €    6,60   €    7,20
  5  t/m 11 jaar    €  15,40   €  18,50
12  t/m  64 jaar    €  25,90   €  31,70
65 +    €  24,90   €  28,70

CDA Bladel
Inhoudelijk

Week 3 thema leefbaarheid

Verenigingen moeten kunnen groeien en bloeien

www.CDABladel.nl info@cdabladel.nl

Verenigingen verbinden, zorgen voor saamhorigheid, gezondheid
en geven energie.
Daarmee zijn zij een belangrijke kracht binnen onze gemeente. Zij
verdienen extra aandacht. In onze gemeente hebben we veel
voorbeelden van mooie verenigingen die met vrijwilligers zorgen
dat de burgers van Bladel elkaar kunnen ontmoeten. De
sportverenigingen en de diverse culturele verenigingen (o.a.
muziek- en dansverenigingen, carnavalsverenigingen en
carnavalsgroepen, hobbyclubs, heemkunde) dragen bij aan het
plezier van de inwoners van onze gemeente.
CDA Bladel vindt het belangrijk dat onze verenigingen een
serieuze stem en voldoende aandacht krijgen om hun plannen te
realiseren.
In de afgelopen raadsperiode heeft CDA Bladel zich hard gemaakt
voor de verbetering van de kwaliteit van de sportvelden. In de
komende raadsperiode wordt het stappenplan uitgevoerd. Dit
moet resulteren in een flinke verbetering. Daarnaast blijft het
onderhoud van de sportvelden een belangrijk onderwerp, want de
vereniging weet immers zelf wat er nodig is en moet actief en
continu betrokken worden bij de invulling hiervan. Hier liggen
kansen voor samenwerking en eventuele gezamenlijke
aanbesteding waardoor projecten ook goedkoper kunnen, met
waarborg voor de juiste kwaliteit.
Veel verenigingen vinden hun thuis in één van de
gemeenschapshuizen. Belangrijke ontmoetingsplekken in iedere
kern voor jong en oud. Voor de enthousiaste jonge wagenbouwers
en carnavalsgroepen zijn extra accommodaties nodig. CDA Bladel
ziet hier kansen om regelgeving vanuit onze gemeente
makkelijker te maken, zodat deze initiatieven kunnen blijven
bestaan.
CDA Bladel wil zich de komende periode inzetten voor
burgerinitiatieven en dan natuurlijk niet alleen vanuit de
verenigingen. Onze inwoners verdienen een stem en weten wat er
speelt en nodig is. Dit alles binnen de haalbare kaders die we als
gemeente kunnen hanteren. Door het gesprek aan te gaan en te
kijken wat er wel kan, kunnen we elkaar vinden. Ga met ons in
gesprek; wij denken met u mee!

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN 

eenvoudig via 
onze website.

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

BLADEL - Op 10 maart dient u beslist naar 
onze ‘bijzondere algemene ledenvergade-
ring’ te komen in gemeenschapshuis Den 
Herd. Het is een unieke mogelijkheid om 
kennis te maken met onze vereniging. Wie 
zijn we eigenlijk, waar staan we voor, wat 
beweegt ons, wat hebben we al bereikt, en 
wat gaan we nog doen.

Het was Koning Willem Alexander die in 2013 
in zijn eerste troonrede de term ‘participatie-
samenleving’ introduceerde. Hij drukte het 
zo uit: “Van iedereen die dat kan wordt ge-
vraagd verantwoordelijkheid te nemen voor 
zijn of haar eigen leven en omgeving”. Met die 
participatiesamenleving nemen we definitief 
afscheid van wat eens de verzorgingsmaat-
schappij werd genoemd. Binnen dit laatste 
zijn burgers veel passiever, er wordt immers 
voor hen gezorgd. Nu binnen die participatie-
samenleving, wordt er niet alleen iets van 
burgers gevraagd en verwacht, die burgers 
eisen die participatie ook op.

Locatievereniging Bladel organiseert burgers 
om die participatie ook handen en voeten te 
geven als het gaat om wonen, woonomge-
ving, welzijn en zorg. Die kernactiviteit noe-
men we ‘ Collectief Particulier Opdrachtge-
verschap‘ (CPO). We begrijpen bijvoorbeeld 
dat het soms onvermijdelijk is dat er een 

nieuw duur appartementsgebouw verschijnt. 
Maar wij denken dat het ook anders kan: 
woning en woonomgeving niet meer van 
bovenaf bepaald door ‘professionals’ en 
projectontwikkelaars, maar door mensen zelf.  

Op 10 maart laten we zien hoe we dat vorm 
hebben gegeven voor woningbouwlocatie 
Lange Trekken. We laten zien en horen hoe 
dit zijn vorm heeft gekregen in ons Plan van 
Aanpak voor die locatie. Het College van 
Burgemeester en Wethouders is ook uitge-
nodigd. We zullen ons plan voor de Lange 
Trekken symbolisch aan hen overhandigen 
(we diende dit plan formeel al eerder in). Het 
College krijgt dan ook de mogelijkheid om 
iets te vertellen over de toekomstige bouw 
ontwikkelingen binnen de gemeente Bladel, 
en over de kansen die er mogelijk ontstaan 
voor CPO aan de Egyptische Poort.

En natuurlijk kunt u zich deze avond ook 
inschrijven als lid. We hebben al ruim meer 
dan honderd leden. Maar dat is niet genoeg, 
Locatievereniging Bladel wil een ‘ beweging 
van onderop’ op gang brengen. Samen staan 
we sterk, en laten we zien dat burgers goed 
georganiseerd een volwaardige gespreks-
partner zijn van de lokale overheid. Doe mee 
en kom op 10 maart om 19.30 naar gemeen-
schapshuis Den Herd in Bladel.

Locatievereniging Bladel
presenteert zich

Vorig jaar heeft Stichting Stibex besloten 
om te gaan stoppen met de exploitatie en 
het beheer van de vier sportparken. De 
stichting trok zich ook per direct terug uit 
het nieuwbouwproject van de multifuncti-
onele accommodatie (MFA) De Kei. Voor 
gebruikers van de sportparken en CC De 
Kei is Stibex tot 1 juli nog de verantwoor-
delijke beheerder.

Gebruikers van De Kei zijn inmiddels al in 
gesprek met de gemeente. Zij zijn betrok-
ken bij de opzet van de nieuwbouw; wat zijn 
hun wensen en wat is mogelijk? Ook nieuwe 
gebruikers, zoals Bibliotheek De Kempen 
en Heemkunde Werkgroep Reusel, zitten 
aan tafel om de overstap van gemeentehuis 
naar MFA De Kei te bespreken. In de open-
bare commissievergadering van 11 januari is 
de voortgang over MFA De Kei en de (toe-
komstige) gebruikers uitgebreid aan bod ge-

komen tijdens een presentatie van de eerste 
schetsen van De Kei.

Stibex krijgt nog veel vragen van gebruikers 
en verenigingen over de voortgang van de 
nieuwbouwplannen van De Kei. Ook de ge-
bruikers van de sportparken hebben veel vra-
gen en willen weten hoe de exploitatie gere-
geld wordt vanaf 1 juli, wanneer Stibex stopt 
met het beheer. 

Voor alle informatie over MFA De Kei kun je 
vanaf nu terecht bij Dietmar Schrijnemakers, 
contactpersoon van de gemeente voor de 
nieuwbouw, via dekei@reuseldemierden.nl. 
Gebruikers en verenigingen van de sportpar-
ken kunnen met vragen over de exploitatie na 
1 juli terecht bij Tim Pijls via t.pijls@reuselde-
mierden.nl. Telefonisch contact opnemen kan 
via 0497-650650.

De gemeente heeft met Stibex afgesproken 
dat zij eventuele vragen die nog bij de stich-
ting binnenkomen, doorsturen naar de juiste 
contactpersoon bij de gemeente. Zodra er 
meer duidelijkheid is over zowel MFA De Kei 
als de sportparken, informeren we alle be-
trokkenen en delen we de plannen via onze 
website.

Stibex stopt, gemeente neemt taken over
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Door Renate Pijnenburg

BLADEL - Vanuit de raadszaal in het ge-
meentehuis van Bladel, valt je blik op het 
standbeeld van Mie Moors. Hoe bijzonder 
is het dat één van haar nazaten vaak in 
die raadszaal aanwezig is? John Adams is 
een achterkleinkind van Mie, hij heeft haar 
helaas niet persoonlijk gekend maar weet 
wel het één en ander over haar leven. Er 
zijn parallellen te trekken, maar gelukkig  
zijn er ook genoeg verschillen. Nóg een 
generatie verder, heeft Johns dochter  
besloten ook op de kieslijst te gaan staan.

Ondernemend, hardwerkend en intelligent
Of Mie Moors zich actief met de Bladelse poli-
tiek heeft beziggehouden, is niet bekend maar 
ze wist wel haar punt te maken. Ze was on-
dernemend, eigenwijs en intelligent en dat zijn 
op zich karaktereigenschappen die een goed 
politicus niet zouden misstaan. Waarmee John 
Adams niet wil zeggen dat hij een goed poli-
ticus is, maar hij herkent zich er wel in. “Hard 
werken ken ik”, vertelt hij. “Ik ben een perfec-
tionist en dat heeft er helaas voor gezorgd dat 
ik een aantal jaren geleden in een burn-out 
terecht ben gekomen. Een periode waar ik niet 
graag aan terugdenk maar die me wel heel 
veel inzichten heeft gebracht. Dat ik dingen los 
moet kunnen laten, bijvoorbeeld. Of dat goed, 
vaak wél goed genoeg is. En nóg belangrijker: 
dat ik dingen moet doen waar ik blij van word. 
Eén van die dingen is politiek, daar krijg ik echt 
energie van. Het is mooi om te zien dat mijn 
dochter Rebecca datzelfde nu ervaart.”

Half woord
“Ik was nooit één seconde geïnteresseerd 
in politiek”, vertelt Rebecca. “Het is ook niet 
zo dat het er bij ons thuis altijd over ging, al 
schuwen we een lekkere discussie niet. Ons 
pap en ik hebben vaak aan een half woord 

genoeg om ons standpunt aan elkaar duide-
lijk te maken en over veel dingen denken we 
hetzelfde. Maar het is niet zo dat ik een heel  
‘politieke’ opvoeding heb gehad. Ik heb Alge-
mene Sociale Wetenschappen gestudeerd en 
daarbij lag de focus vooral op onderzoek en 
beleid. Ik kwam er al studerende achter dat ik 
liever praktisch bezig ben, dus nu ben ik aan 
het zoeken naar een andere invulling. Ik heb 
op het Pius X-College gewerkt als studiebege-
leider en nu ben ik werkvoorbereider bij een 
glasvezelbedrijf. Wat ik in ieder geval van ons 
pap heb meegekregen is dat ik vooral dingen 
moet doen die ik leuk vind en dat probeer ik 
dus. Politiek hoort daar nu voortaan bij.”

Interesse
De interesse voor politiek kwam door een 
aanbod van de gemeente om de cursus ‘Poli-
tiek Actief’ te volgen. “Ik dacht ‘waarom niet?’ 
en schreef me in”, legt Rebecca uit. “In eerste 
instantie echt niet bedoeld om zelf politiek 
actief te worden maar ik verdiep me graag in 
zaken en wil graag dingen begrijpen. Van po-
litiek begreep ik weinig en dus was de cursus 
een logische stap voor mij. Tot die tijd had ik 
nog maar amper gebruik gemaakt van mijn 
stemrecht. Ik vind namelijk dat je je moet ver-
diepen in de standpunten, voordat je je stem 
uitbrengt. Ik ben raadsvergaderingen gaan 
bekijken in Bergeijk en Bladel en heel lang-
zaam ontstond er een diepere interesse.”

Zorgen voor een oplossing
Rebecca woont momenteel met haar vriend 
Yannick in Bergeijk maar dat is niet per se 
omdat ze dat zo graag wilden. “We wilden lie-
ver in Bladel maar er is geen woning te krijgen, 
helaas. Dat is echt een dingetje hoor en niet 
alleen in onze gemeente; het speelt landelijk 
maar het verdient veel aandacht want jonge-
ren komen niet aan een woning. Daar kun je 
tegen protesteren met woorden maar zoals 
mijn over-overgrootmoeder Mie Moors zou 
hebben gedaan, probeer ik onderdeel te wor-
den van de oplossing. Zo vind ik de anekdote 
over dat ze op het spoor van de tram zou zijn 
gaan zitten om haar behoefte te doen en er 
zo voor te zorgen dat ze de tram niet zou mis-
sen omdat die niet door kon rijden, hilarisch.  
Ze voorzag een probleem en zorgde voor een 
oplossing: zo wil ik ook in het leven staan.”

Gevangen
Het is bijzonder dat vader en dochter samen 
in de politiek zitten maar uitzonderlijk is het 
niet. “Ik denk dat er bij ons thuis niet meer of 
minder over politiek gepraat zal worden”, zeg-
gen ze. “Liever hebben we het over onze voor-
ouder die een belangrijke figuur is geworden 
in de Bladelse canon. Niet dat we álles over 

haar weten en één ding uit haar leven hoeven 
we echt niet te evenaren. Mie is namelijk vijf 
keer getrouwd geweest.” John: “Ik ben al drie-
endertig jaar met mijn Chantal getrouwd en 
heb geen intentie om dat te veranderen. Tus-
sen Rebecca en Yannick zit het ook wel goed 
dus. Bepaalde karaktereigenschappen zijn 
prima van onze over-overgrootmoeder maar 

haar leven hoeven we niet in het geheel te 
kopiëren. Een beetje eigenwijs, hardwerkend 
en intelligent: helemaal goed. Als we geïnspi-
reerd willen raken, kijken we even naar het 
standbeeld en dan weten we genoeg. Jam-
mer dat Mie nu even ‘gevangen’ zit vanwege 
werkzaamheden pal naast haar standplaats, 
of zullen we het beschermd noemen?”

Mie Moors als overgrootmoeder is 
bijzonder en inspirerend
John en Rebecca Adams bedrijven politiek zoals hun voorouder haar leven leidde

“Ik was nooit één seconde geïnteresseerd in politiek”, vertelt Rebecca. “Het is ook niet zo dat het er bij ons thuis altijd over 
ging, al schuwen we een lekkere discussie niet. Ons pap en ik hebben vaak aan een half woord genoeg om ons standpunt 
aan elkaar duidelijk te maken en over veel dingen denken we hetzelfde.”

De mens achter de partij
De gemeentelijke verkiezingen komen 
eraan en je wordt in deze periode waar-
schijnlijk vaak gewezen op partijpro-
gramma’s en verkiezingsbeloften. 

Maar wie zijn de mensen eigenlijk die 
zich inzetten voor de lokale partijen? Wat 
maken ze mee, waar zijn ze geweest, hoe 
beleven ze hun hobby of waarom is dat 
ene aspect van hun leven zo bepalend 
geweest? PC55 sprak met de partijen die 
ingegaan zijn op onze uitnodiging.

DE MENS ACHTER DE PARTIJ

‘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
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Faces Skincare genomineerd 
voor de Beauty Award 2022!

REUSEL - Het team van Faces Skincare 
behoort tot de top drie beste salons van 
Nederland. Hiermee maken zij kans op het 
winnen van de Beauty Award 2022. Deze 
prijs wordt jaarlijks uitgereikt door Beauty 
Trade Professionals (BTP). De Beauty 
Award is dé vakwedstrijd voor schoon-
heidsspecialisten, want salons kunnen 
hierbij hun professionele imago en kwali-
tatieve kernwaarden van de branche uit-
dragen. 

Jouw huid 
laten stralen

Om kans te maken op deze gerenommeerde 
vakprijs heeft het team werk gemaakt van 
hun inzending. Marieke van der Heijden, 
eigenaresse, vertelt: “De afgelopen jaren heb-
ben wij ons concept geprofessionaliseerd en 
hebben wij ons behandelconcept uitgebreid. 
Wij willen alleen het beste voor onze gasten. 
Onze visie is duidelijk; ‘jouw huid laten stra-
len’. Wij hebben veel vakkennis en ons team 
heeft zich ontwikkeld met eigen expertises en 
specialisaties. Hierdoor kunnen wij de beste 
kwaliteit geven aan onze gasten en hun huid. 
Daarnaast vinden wij het belangrijk om ons te 
blijven ontwikkelen en uit te dagen. De passie 
voor ons vak is voelbaar in ons instituut.”

Nominatie
Vorig jaar hebben de specialistes van Faces 
Skincare besloten om mee te doen aan de 
Beauty Award. Marieke: “Ik vond het belang-
rijk 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 
organisatie. Trots vertellen ze: “Een onaf-
hankelijk jury heeft de inzending beoor-
deeld. Deze was dusdanig goed, dat wij 
afgelopen december bezoek van de mystery 
guest mochten ontvangen. De mystery guest 
kwam bij ons binnen als nieuwe gast met een 
specifieke wens voor haar huid. Na een 
uitgebreid intakegesprek, hebben wij haar 
huid beoordeeld met een huidanalyse 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. 
Afgelopen week is bekend geworden dat wij 
hiermee bij de top 3 beste salons van Neder-
land behoren.”

Kroon op het werk

Het winnen van de Beauty Award zou een 
kroon op het werk van de specialistes zijn. 
Afgelopen november hebben zij het tienjarig 
bestaan mogen vieren met hun gasten. 

Marieke blikt vooruit “Onze branche is con-
stant in beweging. Ik kies ervoor om niet met 
alle winden mee te waaien. We durven te 
kiezen voor een gericht concept waar hoog-
waardige kwaliteit voorop staat. Precies dat 
mogen onze gasten dagelijks bij ons ervaren.” 

Op zondag 24 april staat de uitreiking 
gepland. Meer informatie?

www.facesskincare.nl
Lange Voren 19a, Reusel

Telefoon 0497-845156 | 06-15441276

Aan vakkennis ontbreekt het Marieke, Manon en Emke niet en dat werd gezien door de organisatie. 
V.l.n.r.: Manon, Marieke en Emke.

NOMINATIE

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

Zijn er nog  heren/dames die willen gymmen? 

CASTEREN - Stefan de Wit die op vrijdagochtend in Den Aord in Casteren al een 
damesgymgroep begeleidt, heeft daarna nog tijd/zin om een eventuele herengym-
groep te begeleiden. Informatie inwinnen is natuurlijk vrijblijvend en kunt u doen 
door Stefan te mailen: Steefo1994@hotmail.com. 

Ook de damesgymgroep kan nog enkele leden gebruiken. Wij starten om 09.00 uur. 
U kunt vrijblijvend een keer mee komen gymmen om te kijken of het iets voor u is. 

Informatie kunt u inwinnen bij toospetermaas@hotmail.com of marja_hol@hotmail.com

OPENINGSTIJDEN
MAANDAG
DINSDAG
WOENSDAG
DONDERDAG
VRIJDAG
ZATERDAG
ZONDAG

GESLOTEN
OP AFSPRAAK
OP AFSPRAAK

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

GESLOTEN

VOOR HET MAKEN VAN EEN             
AFSPRAAK

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

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

± 100 banken

diverse 
eetkamerstoelen

± 150 relaxfauteuils3000 M2SHOWROOM
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De warmtepomp gaat een belangrijke rol 
spelen in de verwarming van onze wonin-
gen. In de nieuwbouw is een warmtepomp 
al standaard en ook in de bestaande bouw 
is sprake van een sterke groei. Vooral de 
hybride warmtepomp is op dit moment 
zeer populair. Het gasverbruik kan daar-
mee over het algemeen met 50% worden 
terug gebracht. Het is dus een goede tus-
senstap want uiteindelijk zullen de meeste 
huizen “all-electric” worden.

Lucht of bodem.
Bij de keuze tussen een bodem- of een lucht-
warmtepomp heeft de laatste vaak de voor-
keur. Voor een bodemwarmtepomp is de aan-
leg van een bodemwisselaar noodzakelijk en 
dat vraagt nu eenmaal een extra investering. 
Daar staan dan wel weer voordelen tegenover 
maar geld blijft een belangrijk sturend aspect.

Een luchtwarmtepomp moet warmte uit de 
buitenlucht kunnen halen om een woning 
te kunnen verwarmen. Daarbij wordt de bui-
tenlucht met een ventilator in een buitenunit 

aangezogen. In de unit passeert hij een warm-
tewisselaar, de verdamper, die is gevuld met 
een koelmiddel. Dit koelmiddel verdampt met 
behulp van de warmte uit de buitenlucht. De 
ontstane damp wordt door een compressor 
samengedrukt waarbij energie vrijkomt. Deze 
energie wordt in de vorm van warmte via 
een tweede warmtewisselaar in een binnen-
unit, de condensor, afgegeven aan de het 
water in de verwarmingsinstallatie.

Beeld en geluid.
We zien deze buitenunit aan gevels hangen 
en op platte daken staan. Niet altijd een mooi 
beeld. Daarnaast maken de ventilator en de 
compressor geluid. Geen hard geluid maar 
wel hoorbaar. Daarom moet er goed nage-
dacht worden over de plaats van de buiten-
unit. Fabrikanten onderkennen het probleem 
en komen met oplossingen. Plaatsing in of 
op het dak is daarbij favoriet. De kans op 
geluidsoverlast is daar het kleinst en er zijn 
mogelijkheden om een verschijningsvormen 
te kiezen die lijken op dakvensters of schoor-
stenen. De warmtepomp dus als moderne 
schoorsteen. Weten of een warmtepomp ook 
bij jou toepasbaar is, informeer eens bij onze 
EnergieLoketten of schrijf naar energielo-
ket@kempenenergie.nl.

www.kempenenergie.nl

Nieuwe schoorstenen
Advies over energieverbruik

De warmtepomp gaat een belangrijke rol 

Advies over energieverbruik

Als partijen willen scheiden, hun geregis-
treerd partnerschap willen laten ontbin-
den of hun samenwoning (al dan niet met 
samenlevingsovereenkomst) willen ver-
breken, moeten er onder meer afspraken 
gemaakt moeten worden over de woning. 
Indien partijen gezamenlijk eigenaar zijn 
van een woning, moeten er (onder meer) 
afspraken gemaakt worden over de ver-
deling en de waarde van de woning. In-
dien partijen in een huurwoning wonen, 
dienen (onder meer) afspraken gemaakt 
te worden over de vraag aan welke partij 
het huurrecht wordt toebedeeld en welke 
partij dus mag blijven wonen in de woning. 

Koopwoning en scheiding
Indien sprake is van een gezamenlijke koop-
woning en geen der partijen de koopwoning 
kan/wil overnemen, dan dient deze woning 
te worden verkocht. Beide partijen hebben 
dan belang bij een zo hoog mogelijke waar-
de/verkoopprijs. Wanneer echter één van 
de partijen in de woning wil blijven wonen 
en deze partij de maandelijkse lasten van de 
hypotheek alleen kan blijven betalen, is het 
ook mogelijk om de hypotheek op één naam 
te zetten na de scheiding. De vertrekkende 
partner dient alsdan wel te worden ontslagen 
uit zijn/haar hoofdelijke aansprakelijkheid 
van de hypotheek, waardoor deze niet langer 
aansprakelijk is voor terugbetaling hiervan. In 
die gevallen verschillen partijen echter vaak 
van mening over de vraag hoeveel de koop-
woning op dat moment waard is. Indien er 
van een overwaarde sprake is, zal de partner 
die de woning overneemt de vertrekkende 
partner moeten uitkopen voor, doorgaans, de 
helft van de overwaarde. Indien er sprake is 
van een onderwaarde (het huis staat ‘onder 
water’), dan zal de vertrekkende partner, 
doorgaans, de helft van de restschuld of de 

onderwaarde, voor zijn of haar rekening moe-
ten nemen.

Waardebepaling
Indien partijen van mening verschillen over 
de waarde van de woning, is het raadzaam 
om de waarde van de woning door een des-
kundige/taxateur te laten vaststellen. Natuur-
lijk kunnen partijen ook in onderling overleg 
een waarde van de woning overeenkomen. 
Van belang is dat alsdan een redelijke prijs 
wordt overeengekomen, zulks om onder 
meer eventuele schenkbelasting te voorko-
men. Indien partijen het niet eens kunnen 
worden over de taxateur of de wijze van taxa-
tie, dan bestaan er veel mogelijkheden om de 
waarde zonder tussenkomst van de rechter 
te laten vaststellen. Gedacht kan worden aan 
het allebei laten verrichten van een taxatie 
en de waarde vervolgens vaststellen op het 
gemiddelde. Ook bestaat de mogelijkheid 
dat één der partijen drie taxateurs aanwijst, 
waarna de andere partij hieruit één taxateur 
kiest welke de waarde van de woning (bin-
dend) vaststelt. Mochten partijen er samen 
niet uitkomen, dan rest niet anders dan dat 
de rechtbank een deskundige/taxateur be-
noemt welke de waarde van de woning (bin-
dend) vaststelt.

Slot
Na het vaststellen van de waarde door een 
taxateur of door partijen in onderling over-
leg,  dient vervolgens de uitkoopsom/rest-
schuld te worden vastgesteld zodat bezien 
kan worden of de achterblijvende partner de 
hypotheek alleen kan overnemen en ook de 
uitkoopsom kan financieren. Van belang is 
dat de afspraken hierover duidelijk worden 
vastgelegd in een convenant.

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators

Vastellen van de waarde van 
de woning bij scheiding

HeBlad BV · Raambrug 9a · 5531 AG  Bladel · T 0497 - 36 08 08 · E info@HeBlad.com · W www.HeBlad.com

Wij zijn per direct op zoek naar een: 

INTERIEURVERZORGER
Parttime 9 uur

Houd jij van een schone werkplek? Wij ook! 
Weet je van aanpakken en wil jij in de zomer mee
verhuizen naar onze nieuwe werkplek in Hapert?

Neem dan contact op!
Werktijden in overleg, verdeeld over 2 of 3 dagen.

Collega's gezocht!

Kom jij ons team versterken? 
Mail dan naar Theo van der Heijden, theo@HeBlad.com 

HeBlad BV is een betonfabriek in Bladel. Wij zijn al
ruim 25 jaar fabrikant van betonnen meubilair

voor de openbare ruimte.

Voorjaar/zomer 2022 verhuizen wij naar het KBP in Hapert.

Wij zijn per direct op zoek naar: 

PRODUCTIEMEDEWERKERS
Fulltime 38 uur

Word ook onderdeel van het productieproces van onze
mooie producten! Weet jij van aanpakken en werk je

graag in een klein team? Neem dan contact op!

Personeelsadvertentie Productie _ interieurverzorger 130x130 PC55.indd   1Personeelsadvertentie Productie _ interieurverzorger 130x130 PC55.indd   1 3-2-2022   14:43:513-2-2022   14:43:51
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De Raad van 11 van PRO5

1. Hugo Maas
Netersel - 26 jaar
Hugo is de aanvoerder 
van onze raad, onze prins. 
Sociaal betrokken bij o.a. to-
neel- en muziekverenigin-
gen en organisator van het 
feestje Menus Carnabal. Als 
adviseur werkt hij bij allerlei 
gemeenten en zit al 8 jaar 
namens ons in de gemeen-
teraad en hij gaat hier nog 
graag 4 jaar mee door. 

2. Rob Beeren
Hapert - 40 jaar
Rob is voorzitter van onze 
partij en werkt bij ASML. 
Hij is trainer bij VV Hapert 
en zet zich als vrijwilliger in 
voor diverse dans- en mu-
ziekcompetities en video-
producties. Zijn inzet in de 
raad wordt een socialere 
gemeente, waarbij we zorg 
dragen voor elkaar. Speciaal 
diegene die het het hardst 
nodig hebben.

3. Marieke van Gorp
Bladel - 38 jaar
Marieke ging de afgelo-
pen jaren niet voorop in 
de polonaise, maar is de 
stille kracht van PRO5 die 
met deze 3e plaats naar de 
voorgrond komt. In haar 
werk  als praktijkondersteu-
ner huisartsenzorg maakt 
ze zich elke dag hard voor 
goede psychische zorg voor 
jong en oud, dit wil ze in de 
raad ook gaan doen.

4. Chris Swaanen
Casteren - 46 jaar
Chris is op dit moment 
raadslid en zet zich nog 
graag een periode in. Hij 
staat bekend om zijn scher-
pe tong en vlotte pen, tij-
dens carnaval staat hij dan 
ook in de ton! Hij is nauw 
betrokken bij CPO-wo-
ningen bouwen en op dit 
moment zichzelf aan het 
omscholen tot leerkracht.

5. Dirk van de Voort
Bladel - 57 jaar
Dirk is een ervaren kracht in 
de linkse bladelse politiek. 
Hij steekt zijn handen uit 
de mouwen in de Groene 
Long,  bij het totaalfestival 
en bij Podium10.

6. Katinka Boukhanissa 
Bladel
Katinka is het gezicht van 
vluchtelingenhulp in ge-
meente Bladel, al 25 jaar 
zorgt zij dat nieuwkomers 
hier hun weg kunnen vin-
den en onze normen leren.

7. Marijke Volwerk
Bladel - 37 jaar
Marijke werkt bij de Ha-
pertse Kluis. Ze is voorzitter 
van de buurtvereniging en 
bestuurslid van PRO5. Ze 
staat voor een duurzame 
toekomst voor jong en oud.

8. Diede Michiels
Bladel - 27 jaar
Diede studeerde in Leuven, 
Belgie. Ze werkt als psycho-
loog en maakt zich in de 
politiek hard voor preven-
tieve ondersteuning aan 
kwetsbaren.

9. Jan Evers
Bladel - 71 jaar
Jan kent het klappen van 
de zweep in Bladel en is 
een echte fietser. Hij is 
actief bij V.V. Bladella, in het 
bestuur van de Senioren-
vereniging Bladel en in ons 
partijbestuur.

10. Kevin Schoofs
Bladel - 32 jaar
Kevin werkt bij Zorg in 
Oktober en volgt een oplei-
ding tot makelaar. Betaal-
bare woningen voor ieder-
een hebben daarom zijn 
speciale aandacht.

11. Paul Maas
Hapert - 67 jaar
Paul is jarenlang betrokken 
bij de sociale politiek, hij is 
voorzitter van de Voedsel-
bank (Bladel) en actief bij 
het Rode Kruis. Hij maakt 
ook hersenkrakers in PC55.

Wij wensen iedereen een fijne carnaval toe! 
Hoe we het ook vieren, we vieren het samen!

Wil je meer informatie over onze 
kandidaten of ons verkiezingsprogramma 

kijk op www.pro5.nu

Verder ook op onze 
kandidatenlijst:

12. Ingrid van Bezouw
13. Ben Maas
14. Joël Veraa
15. Ad Castelijns
16. Mariet Verdaat
17. Frank van Limpt
18. Henriette van Balkom
19. Margot Tiemessen
20. Nienke Adriaans
21. Samira Wijbenga
22. Mohamed El Hannaouy
23. Daan Smets
24. Marcel Roks
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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Als de verkiezingen niet span-
nender worden dan het eerste lijsttrek-
kersdebat van de gemeente Bladel, dan 
zijn geen grote politieke aardverschuivin-
gen te verwachten. Het kan aan de stellin-
gen hebben gelegen maar het verschil zit 
‘m vooral in de nuance en het detail maar 
voor het overgrote deel waren de politieke 
woordvoerders van de zes partijen het 
roerend met elkaar eens, als het op de toe-
komst van Hapert aankomt.

Politiek leeft in Hapert
De zaal zat vol, woensdagavond 16 februari. 
Politiek leeft in Hapert, zo blijkt. Het GBOH 
organiseerde het eerste verkiezingsdebat in 
de gemeente en hoopte natuurlijk op verbaal 
vuurwerk. Dat bleef uit omdat er simpelweg 
geen discussie ontstond. De lijsttrekkers zijn 
het in grote lijnen met elkaar eens en stand-
punten verschillen vaak slechts op detail van 
elkaar. Daarbij waren de stellingen zó ge-
formuleerd dat je het er als politicus haast 
niet mee oneens kunt zijn. Zeker niet als je 
stemmen op wilt halen in Hapert want daar 
is het de partijen toch in de eerste plaats om 
te doen.

Speerpunten
De avond begon met het formuleren van hét 
belangrijkste speerpunt voor deze verkie-
zingen per partij. D66: meer oog voor duur-
zaamheid; VHP: verkeersveiligheid op 1; BT: 
betrokken, bevlogen en benaderbaar; CDA: 
meer woningen; VVD: veilig en fijn wonen 
in alle dorpen en PRO5: sociaal, solidair en 
duurzaam. Daarna werden de – nogal lange – 
stellingen getoond waarop elke lijsttrekker 
twee minuten mocht reageren. Niet allemaal 
hadden ze hun twee minuten nodig en zelden 
moest hun verhaal afgebroken worden. 
Gespreksleider Gerard Smetsers hield de 
klok scherp in de gaten.

Woningbouw
Over toekomstige woningbouw in Hapert 
waren alle partijen het eens. CPO moet een 
kans krijgen, groen moet behouden worden 
en er moet veel aandacht zijn voor starters 
en senioren. Alleen PRO5 en D66 durfden 
hardop uit te spreken dat hoogbouw wellicht 
een oplossing kan zijn. ‘Liever een verdieping 
erop en dan veel groen behouden, dan alles 
maar volbouwen”, vond Dorus Daris van D66. 
Hugo Maas van PRO5 vulde aan dat ook ge-
keken moet worden naar tijdelijke oplossin-
gen in de vorm van tiny houses of andere 
woonvormen. Vanuit de zaal werd geopperd 
dat projectontwikkelaars geweerd moeten 
worden en dat CPO meer kans moet krijgen. 
Door nieuwe projecten in eerste instantie in 
een krant als PC55 aan te kondigen, moeten 
belangstellenden bij elkaar gebracht kunnen 
worden, voordat projectontwikkelaars hun 
kans grijpen, aldus de lijsttrekkers.

Verkeersveiligheid
De tweede stelling betrof de verkeersveilig-
heid, met name op de Oude Provincialeweg. 
De lijsttrekkers werden uitgedaagd met een 

korte termijn oplossing te komen maar de 
neuzen wezen dezelfde kant op: die is er niet. 
De aanpassing van de N284 laat nog enkele 
jaren op zich wachten, al wilde Ely Weerts 
van de VVD heel graag de lopende lijntjes 
met de Provincie gebruiken om de boel te 
versnellen. De lijsttrekkers waren unaniem: 
‘Wij zijn geen verkeersdeskundigen’, waarop 
uit de zaal de vraag kwam of die dan niet eens 
ingeschakeld zouden kunnen worden. Dat 
was gebeurd volgens Wim van der Linden 
van de VHP maar de oplossing is gewoon 
niet eenvoudig. Van Mossel heeft niet de in-
tentie te verhuizen en móet dagelijks bevoor-
raad worden. Een ondernemer moet onder-
nemen, zo simpel is het. Alle partijen geven 
aan in gesprek te zijn met omwonenden en 
opperen het idee om het snelverkeer van het 
langzame verkeer te scheiden.

Aansluiting KBP
Vanuit de zaal kwam de vraag of aan de zuid-
kant van Hapert een aansluiting op het KBP 
gerealiseerd kan worden, zodat de Provincia-
leweg enigszins ontlast kan worden. Volgens 
VHP is bij de aanleg van het KBP gekozen om 
niet voor die optie te kiezen en dat besluit is 
onomkeerbaar. Andere partijen willen toch 
laten onderzoeken of er mogelijkheden zijn 
want het is te gek voor woorden dat er zoveel 
verkeer dagelijks door Hapert moet. Ook bij 
deze stelling bleef de echte discussie uit: het 
ís onveilig in Hapert en er móet snel een op-
lossing komen maar die is nu eenmaal niet op 
korte termijn voor handen.

Versterking centrumgebied
De derde stelling betrof de versterking van 
het centrumgebied. Alle partijen waren het 
eens om snel door te pakken nadat MFA Hart 
voor Hapert de deuren geopend heeft. “Niet 
wachten tot er zich zeldzame dieren in de 
spouwmuur van Den Tref gaan vestigen maar 
meteen slopen en vervangen voor nieuw-
bouw”, was de algemene opvatting. BT is blij 
met de carrousel die het op gaat leveren: door 
nieuwbouw komen andere woningen vrij en 
kan de woningmarkt in beweging komen. 
PRO wil vooral inzetten op het behoud van 
de groene beleving van het dorp. De VVD ziet 
kansen voor ondernemers om van het cen-
trum een levendig geheel te houden en voor 
Niels Beerens van het CDA is het van belang 
dat wát er ook gebeuren zal, het dorpskarak-
ter behouden moet blijven. 

Coalitie 
Samengevat: de partijen hebben van zich 
laten horen, maar van een echt debat waar-
bij de tegenstellingen om de oren vlogen, 
was geen sprake. Wellicht dat in een volgend 
debat de vonken eraf gaan springen maar na 
het debat in Hapert, is het een kwestie van 
inzoomen op de details om de verschillen te 
ontdekken. Wat natuurlijk ook heel positief 
uitgelegd kan worden: in de gemeente Bladel 
spelen momenteel geen grote kwesties waar 
partijen elkaar op moeten bevechten. Het 
gaat wel goed maar het kan altijd beter. 

Vooralsnog kwamen de zes partijen tijdens 
dit debat over als één grote coalitie.

Weinig verbaal vuurwerk 
tijdens eerste verkiezingsdebat 
gemeente Bladel
Partijstandpunten verschillen minimaal, 
het gaat om de nuance en het detail

Bewuster 
boodschappen 
doen
Renate op haar blauwgroene pad 

Duurzaamheid zit in alles, daar ben ik zo langzaamaan achter aan het komen. 
Zelfs boodschappen doen kan een stuk beter dan ik tot nu toe gewend ben. Voor de 
dagelijkse boodschappen geldt dat het een kwestie is van nadenken en het onder-
drukken van impulsen (bij mij dan toch).

Wat moet je nooit doen als je boodschappen gaat halen en verspilling wilt voorkomen? 
Juist, met honger naar de supermarkt! Je koopt te veel en veelal ongezonde dingen. Het 
is bewezen, al kan ik zo snel het artikel niet vinden. Maar het is makkelijk te bewijzen 
door het een keer uit te proberen. Ga je nét na de lunch met een boodschappenlijstje 
naar de super, dan is de kans kleiner dat je dingen meeneemt die je eigenlijk niet nodig 
hebt en dus later weg moet gooien. Want als je gedisciplineerd genoeg bent om je aan 
het lijstje te houden, scheelt dat ook enorm. Ik maak altijd een lijstje. Dat ik dan vervol-
gens op tafel laat liggen, maar dat maakt nu even voor het verhaal niets uit.

Onlangs las ik dat mensen vaak achter in het vers-schap graaien om een product met 
de langste houdbaarheidsdatum te pakken. Waarom doe je dat, als je het dezelfde dag 
nog gaat opeten? Het gevolg is namelijk dat de producten die kort aan de houdbaar-
heidsdatum zitten, blijven liggen en uiteindelijk weggegooid moeten worden. En dat is 
pas écht verspilling. Maak ik me er zelf schuldig aan? Ja, een enkele keer wel, zeker als 
ik voor een hele week boodschappen haal en ik niet precies weet op welke dag ik wat 
ga eten.

Ik heb een gruwelijke hekel aan al dat plastic dat werkelijk om álles heen zit. Een kom-
kommer heeft van zichzelf al een hoesje dus van mij hoeft er niet nog eentje om. Maar 
ook rijst, pasta en heel veel andere droge levensmiddelen moeten schijnbaar in een 
plastic zak. Daar heeft een bedrijf iets op gevonden; bij hen kun je havermout, rijst, 
pasta en linzen kopen die in glazen (statiegeld) potten worden geleverd. Dat lijkt mooi 
maar ik vraag me toch af of het werkt. Die potten moeten namelijk na inlevering weer 
gewassen en gesteriliseerd worden. Dat kost water en energie. De producten moeten 
gebracht en gehaald worden en ik dacht niet dat het bedrijf in de Kempen zat, dat geeft 
dus heel veel uitlaatgassen. Het idee spreekt me aan maar ik denk dat het alleen lukt 
met heel lokaal geproduceerde levensmiddelen die je op de fiets kunt halen. Sowieso 
meer seizoensproducten, minder verpakking en een eerlijke prijs betalen.

Ben ik duurzaam als het op boodschappen doen aankomt? Eeeeh, nee! Ik scoor hier 
geen A-label, ben ik bang. Ik laat me te vaak verleiden door 
een aanbieding die ik niet nodig 
heb. Neem er twee terwijl ik er 
maar eentje nodig heb en kies 
niet voor de variant die ‘beter’ 
verpakt is. Ik let op de prijs en 
dat zou in het geval van duur-
zaam boodschappen doen niet 
leidend moeten zijn. Ik ken me-
zelf goed genoeg: zodra duur-
zame producten voordeliger zijn 
dan regulier, ben ik om. Da’s niet 
goed maar wel eerlijk. 

Meer weten? 

www.blauwgroenbladel.nl

Kwaliteits wijn uit 
Zuid-Frankrijk, 

Samengesteld door ons. 
De ideale wijn voor alle 

dag.

Kwaliteits wijn uit 
Zuid-Frankrijk, 

Samengesteld door ons. 
De ideale wijn voor alle 

dag.
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De werkwijze van 
een dierenarts

Nu bijna tien jaar geleden verhuisden we 
van Hoogeloon naar Netersel. Het was me 
al veel langer erg tegengevallen dat de 
gemeentepolitiek zwalpte tussen voor- 
en tegenstanders van de veehouderij. 
Bij Bladel Transparant vond ik meteen de 
openheid en de interesse die nodig is om 
een moeilijk vraagstuk op te lossen. Geen 
spoor van de bangmakerij of het eigen-
belang dat zo vaak opduikt. Wel alle feiten 
op een rij en doorvragen hoe we samen 
goed beleid kunnen maken. Ook als we 
(nog) niet alles weten. 

Dat dit lastig kan zijn, hebben we de afge-
lopen twee jaar wel ondervonden met de 
pandemie! De emoties schieten alle kanten 
op en “iedereen heeft wel een mening”. Dat 
mag natuurlijk en het is ook onvermijdelijk 
omdat het ook iedereen aanbelangt. Soms 
moeten er gewoon beslissingen worden 
genomen. En die moet je altijd transparant 
kunnen uitleggen. Het is gewoon zeldzaam 

dat je alle neuzen meteen dezelfde kant op krijgt maar aan dooddoeners zoals “je kunt niet 
voor iedereen goed doen” heb ik een hekel. Bij een democratisch besluit, meerderheid 
tegen minderheid, heeft de meerderheid wel de plicht om rekening te houden met de 
belangen (meningen of emoties) van de minderheid. 

Als dierenarts weet ik wel dat je nooit mag uitgaan van vastgeroeste ideeën of principes. 
En al helemaal niet van eigenbelang. Je gaat uit van de feiten (symptomen), gebruikt alle 
beschikbare argumenten (onderzoek), maakt beleid (behandeling) en kijkt dan goed 
naar het resultaat (genezing). Nog beter is het als je het beleid (advies) zo inricht dat je 
problemen kunt voorkomen (preventie). Voorkomen is altijd beter (en veel goedkoper) dan 
genezen! 

Als je ziet waar Bladel Transparant nu staat in die relatief korte tijd, dan ben ik behoorlijk 
trots op mijn kleine bijdrage tot het succes. Ik heb er zelf ook zoveel van geleerd dat ik 
op dit moment als voorzitter landbouwhuisdieren de dierenartsenorganisatie KNMvD met 
enthousiasme vertegenwoordig. 

Op 16 maart kiezen we 19 nieuwe raadsleden. Bij BT zitten er geen ‘beroepspolitici’ bij de 
kandidaten. Het zijn allemaal inwoners die je persoonlijk kent en kunt vertrouwen. In die 
gemeenteraad worden alle besluiten genomen. Dat wordt wel eens ‘vergeten’ wanneer 
er geklaagd wordt over “de gemeente”. We hebben een ruime keuze aan commissieleden 
die al veel voorbereidend werk verzetten. En we kunnen ook ervaren wethouders leveren. 
Zij zullen iedereen graag de weg wijzen in “de gemeente”, onze gemeente. We bouwen 
allemaal samen verder aan die prachtige dorpen waar het zo goed wonen is. 

Frans Meulders (Netersel) – Dierenarts 

Bladel Transparant
Lijst 2 – nummer 12 
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Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

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

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

in het afhangen van deuren

j.hees785@outlook.com 

Tel. 06 - 53 47 48 86
Grotenekker 21 • 5541DH  Reusel Hoef 11 n Duizel n Telefoon 0497 - 519 520 n www.houtmarktvanham.nl

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

BLADEL - Op woensdag 
23 maart organiseert het 
Kempisch Vrouwen Gilde 
de lezing ‘Maurits Escher’ 
in Den Herd.

Maurits Escher (1898-1972) werd geboren 
in Leeuwarden. Het land waar hij het liefste 
woonde was Italië. Zijn bekendste jaren, na 
de oorlog, bracht hij door in Baarn. Wie kent 
Escher niet? Vrijwel iedereen heeft zijn on-
mogelijke figuren wel eens gezien. Maar wie 
heeft echt goed gekeken? Tijdens deze lezing 
doorlopen we zijn carrière: startend met de 
vroege houtsneden aan de opleiding in Haar-
lem en de vele gesneden en lithografische 
landschappen in Zuid-Italië en Rome naar 
de fantasievoorstellingen vol herhalingen, 
metamorfosen en kringlopen. Ook besteden 
we aandacht aan de verschillende onderwer-
pen binnen Eschers werk en gaan vooral héél 
goed kijken. Een feest van herkenning én van 
verrassingen.

De lezing wordt verzorgd door Carla van Bree. 
Zij studeerde aan de Kunstacademie van Til-
burg en aan de universiteit van Utrecht. Ze 
geeft cursussen en lezingen aan volksuniver-
siteiten en verenigingen. Ook begeleidt ze 
groepen tijdens excursies. Haar vaste stand-
plaats is museum De Pont in Tilburg, waar ze 
werkt als rondleider.

Iedereen is van harte welkom bij deze avond-
lezing. De lezing is voor de leden van het 
Kempisch Vrouwen Gilde gratis. Aan andere 
belangstellenden vragen wij een bijdrage van 
€ 5,00 incl. kopje koff ie/thee. 

Graag aanmelden bij Nanny ’t Hart, tel. 06-
11461609, uiterlijk 22 maart. Vanaf 19.00 uur is 
er koff ie/thee en de lezing begint om 19.30 uur.

Lezing 
‘Maurits Escher’ 
in CC Den Herd

BLADEL - Afdeling De Zaligheden was tot 1 
januari 2020 gevestigd in haar eigen afde-
lingsgebouw, gelegen aan de Torendreef 
22 in Bladel. Deze afdeling was werkzaam 
voor de lokale gemeenschap in de kernen 
van de gemeenten Bladel, Reusel-De Mier-
den, Eersel en Bergeijk. 

In 2019 bestond afdeling De Zaligheden 40 
jaar. Ter gelegenheid hiervan is een jubile-
umboek samengesteld, waarin een pakkend 
beeld wordt geschetst van de vele activitei-
ten die deze afdeling, ondersteund door de 
tomeloze inzet van tientallen vrijwilligers, 
gedurende 40 jaar heeft georganiseerd. 

Dit jubileumboek werd cadeau gedaan aan 
elke vrijwilliger die als zodanig bij de afdeling 
in 2019 stond geregistreerd. Er zijn voor andere 
belangstellenden nog een beperkt aantal 
exemplaren beschikbaar voor € 5,- p.st. De 
opbrengst van deze verkoop gaat naar het 
Rode Kruis. Degenen die geïnteresseerd zijn 
in een exemplaar kunnen hiervoor contact 
opnemen met Ton Heesterbeek, tel. 384210 of 
via emailadres tonheesterbeek65@gmail.com.

Jubileumboek afdeling 
De Zaligheden 
het Rode Kruis

Bij het Groot-
meer en het bos 
bij de Haag-
doorn komen 
twee hondenlos-
looproutes. De 
routes zijn eind 

maart klaar. We leggen deze routes aan 
omdat veel hondenbezitters het fijn vinden 
om hun viervoeter even lekker te laten uit-
razen. Maar zo zorgen we er ook voor dat 

het duidelijk is waar loslopende honden 
wél en niet mogen komen. 

Zo worden wandelaars op andere plekken 
niet gestoord door een opspringende hond, 
én krijgen wilde dieren in de rest van de bos-
sen de rust die ze nodig hebben. Voor meer 
informatie en kaartjes van de routes zie 

www.eersel.nl/hondenloslooproutes-
gemeentelijke-bossen

Hondenloslooproutes 
gemeentelijke bossen
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Hollandse Nasirol
IInnggrreeddiiëënntteenn:
o 250 gr rijst
o 250 gr gerookte spekjes
o 340 gr Smac
o 450 gr. nasi / bami groenten
o 100 gr boemboe voor nasi
o 3 eieren
o 2 el ketjap manis
o 1 pakje filo deeg
o wok-olie
o chilisaus

Kook de rijst volgens de verpakking en
laat droog stomen.

Bak ondertussen de spekjes uit en snijd
de smac in blokjes. Haal de spekjes uit
de pan en bak de smac goudbruin met
een knapperig korstje. Doe de boemboe
erbij, roer even los en voeg dan de
groentes en de uitgebakken spekjes toe.
Laat al bakkend en roerend slinken.

Krab het mengsel naar 1 kant van de pan
en breek de eieren aan de andere kant in
de pan. Blijf regelmatig roeren tot de
eieren gestold zijn. Meng het dan door
het groenten mengsel en zet het vuur uit.
Roer de rijst en ketjap door het vlees

groenten mengsel en de nasi is klaar.

Voor de rollen: Zorg dat de nasi koud is!

Leg 2-3 eetlepels nasi in de punt van een
filodeeglapje net iets boven het midden.
Vouw de punt over de vulling, trek de
vulling strak en vouw de zijkanten naar
binnen. Rol strak op tot een loempia en
kwast een gedeelte van de punt in met de
wok-olie zodat je het kan vastplakken.

Leg de rollen op een met bakpapier
beklede bakplaat en bestrijk met de wok-
olie. Bak ze 20-25 min. op 180°C in een
voor verwarmde oven en serveer ze met
chili- en/of satésaus.

BBeerreeiiddiinngg:

Voor: 4 personen Voorbereiding: 30 min Klaar in:  1 uur

250 gr gerookte spekjes

450 gr. nasi / bami groenten
voor nasi

Carnaval, het lijkt erop dat het voor een 
gedeelte toch door kan gaan. 

Normaal vind ik het dan leuk om die week 
een ludiek recept te plaatsen, maar omdat 
het zo onzeker was en ik echt dacht gaat ‘m 
dit jaar weer niet worden, wordt het nu iets 
wat zo in de polonaise mee kan. Nasi-rol in 
de ene hand, biertje in de andere en feesten 
maar. ALAAF

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
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met  Ivanka
Het pand uit de prijsvraag van januari, 
ligt aan de Hoofdstraat (hoek Caster-
seweg) in Hoogeloon. Het is een oude 
L-vormige boerderij (nota bene een 
rijksmonument) die er helaas niet al 
te best bijstaat en hard toe is aan een 
opknapbeurt.

Dat het een oud pand is, is duidelijk. 
Hoe oud precies, weten we niet. De 
Hoogeloonse historicus en archeoloog 
Gerrit Beex houdt het erop dat het ge-
bouwd is in het jaar 1672. Hij baseert 

zich daarbij onder andere op de ouderdom van tegels die hij aantrof in de schouw tijdens 
een bezoek in 1989.

Het is waarschijnlijk het geboortehuis van Daniël de Brouwer (1674-1745), vermaard gees-
telijke, stichter van de congregatie der Broeders Penitenten, koster van de bedevaarts-
kapel in Handel en latere oprichter van Huize Padua aldaar. De Brouwer was niet zijn 
echte naam, het was een bijnaam. Bij alle devotie (aldus Beex), behield Daniël zijn zin voor 
het wereldse: hij voerde niet alleen het beheer over de kapel, hij runde ook een nabijgele-
gen bierbrouwerij, vandaar zijn bijnaam. Zijn echte naam was Daniël Vervest. 

Het bierbrouwen had hij van zijn vader. Vervest senior betrok de boerderij in 1672 en 
begon er een brouwerij. Beex vermoedt dat hij voor die tijd al een brouwerij had, in de 
buurt van de oude toren (toen nog met kerk) en dat hij die had verlaten uit vrees voor de 
pest die toen heerste. De oude brouwerij lag bovenop een helling tussen het kerkhof en 
het riviertje de Panrijt, waarop verschillende waterputten lagen. Daar hadden mensen het 
niet zo op, in tijden van de pest.

Begin vorige eeuw woonde er ene Peer Jacobs (Beex spreekt over hem alsof hij hem 
persoonlijk heeft gekend, hetgeen niet heel waarschijnlijk is), wiens dochter Jo (Johanna 
Wilhelmina) verkering krijgt met ene Adrianus Jacobus Kolsters uit Oostelbeers. Ze trou-

wen en gaan wonen in haar ouderlijk huis, 
het huis van de foto.

In 1971 koopt de gemeente de boerderij. Het 
pand is inmiddels uitgeroepen tot rijksmo-
nument en verkeert in geen al te beste staat, 
ook dan al niet. Aanvankelijk wil men het 
van de monumentenlijst laten schrappen, 
zodat het kan worden gesloopt. In een noti-
tie heet het dat het op het punt staat “zich-
zelf te slopen”. Restaureren is kostbaar en 
als het – met subsidie van het rijk – al zou 
lukken, dan nog heeft men er geen bestem-
ming voor. 

Tot ieders verrassing evenwel, 
dient zich een koper aan, die ook 
nog eens bereid is in het pand te 
investeren. Zo wordt de oude boer-
derij alsnog van de sloop gered.

Winnaar is geworden: 
Ger Roijmans 

uit Hapert

Op de foto van deze keer ziet u een soort van 
optocht of processie, zoveel is duidelijk. 

De vraag luidt: wat is hier te doen? 
En waar is het eigenlijk?

Uw antwoorden kunt u zoals altijd mailen 
naar heemkundebladel@gmail.com. 

Doe mee en maak kans op een leuke prijs.

Succes!

www.heemkundebladel.nl

wen en gaan wonen in haar ouderlijk huis, 
het huis van de foto.

In 1971 koopt de gemeente de boerderij. Het 
pand is inmiddels uitgeroepen tot rijksmo-
nument en verkeert in geen al te beste staat, 
ook dan al niet. Aanvankelijk wil men het 
van de monumentenlijst laten schrappen, 
zodat het kan worden gesloopt. In een noti-
tie heet het dat het op het punt staat “zich-
zelf te slopen”. Restaureren is kostbaar en 
als het – met subsidie van het rijk – al zou 
lukken, dan nog heeft men er geen bestem-
ming voor. 

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

WIJ ZIJN OPEN VOOR AFHALEN!

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

RESERVEREN VOOR HET 
RESTAURANT KAN TELEFONISCH

KWALITEITS SUSHI
KIJK OP DE WEBSITE VOOR DE

ACTIES
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NACHTLENZEN
DAGEN
Scherp zien  zonder bril of lenzen,
ervaar de vrijheid van nachtlenzen!
Nachtlenzen draag je als je slaapt. Terwijl je slaapt, corrigeren de 
lenzen je ogen. Overdag kun je dan scherp zien zonder bril of lenzen. 
Ideaal om vrijuit te kunnen sporten of als je gewoon geen bril wilt. 
Nachtlenzen geven je hiermee comfort en vrijheid wanneer dit het 
belangrijkst is, namelijk als je wakker bent.

1 t/m 30 maart 2022

In de gehele maand maart 2022 krijg je de 
aanpaskosten t.w.v. € 99,- cadeau 

als je een nachtlenzen pakket aanschaft!*

Meer weten over nachtlenzen?
Maak een afspraak en laat je door ons vrijblijvend informeren over alle 
ins en outs van nachtlenzen.

* Vraag in de winkel naar de mogelijkheden en voorwaarden.

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

Live-uitzendingen 
op KempenTV
van de 
verkiezingsprogramma’s
Niet mopperen en zeuren, stem op die gemeentepartij en hun programma, wat het 
beste bij jou past. Je staat in je hemd als je niet stemt!

Om goed geïnformeerd te zijn, zijn er daarom live-uitzendingen te volgen op KempenTV. 
Partijen bespreken hun verkiezingsprogramma’s.

De live-uitzendingen zijn:
* Gemeente Bladel, 9 maart van 19.30 - 21.00 uur
 Locatie: gemeenschapshuis Den Herd te Bladel
*  Gemeente Bergeijk, 10 maart van 20.00 – 21.00 uur
 Locatie: raadszaal van het gemeentehuis te Bergeijk
* Gemeente Reusel-De Mierden, 11 maart van 20.00 – 21.00 uur
 Locatie: gemeenschapshuis De Kei te Reusel

Alle debatten worden herhaald (1x) op maandag 14 maart.

Live-uitzendingen 

HAPERT - Ook dit jaar kunnen de FNV-
leden weer hun belastingaangifte laten 
verzorgen door de FNV Belastinghulp. Zij 
worden gratis geholpen bij het verzorgen 
van hun aangifte inkomstenbelasting. Het 
doen van aangifte is voor vele mensen een 
probleem, want de belastingbepalingen 
veranderen voortdurend.  

De FNV geeft haar leden al jaren de moge-
lijkheid de kosten van betaalde hulp voor 
het verzorgen van hun aangifte uit te sparen. 
Verspreid over het hele land staat ieder jaar 
een korps van speciaal opgeleide kaderleden 

klaar om andere FNV-leden met het verzor-
gen van hun belasting aangifte te helpen. Met 
de hulp van dit korps deden vorig jaar veel 
FNV-leden hun voordeel. 

De FNV -leden die van deze service gebruik 
willen maken, worden verzocht zo spoedig 
mogelijk een afspraak te maken.  Bij voor-
keur via internet op het volgende adres: 
www.afspraakmakenfnv.nl. Als u niet be-
schikt over internet of een e-mailadres, kunt 
u telefonisch een afspraak maken via 0497-
384253 (na 18.30 uur). Houdt uw lidmaat-
schapskaartje bij de hand.

FNV Belastinghulp

IN DE KEMPEN

EERSEL - Doe ook mee aan een keileuke 
actie! Kijk op Facebook @Kempenmuseum 
en like onze pagina. Maak een gekke, 
leuke, lieve, sportieve selfie van jou met 
opa en/of oma en plaats die op Facebook. 
De leukste foto wordt door het Kempen-
museum beloond met een mooie prijs. Je 
kunt de foto’s op Facebook posten tot en 
met zondag 6 maart.

Van dinsdag 1 tot en met zondag 6 maart is in 
het museum ook een tentoonstelling te zien 
over het basisonderwijs van de laatste 120 
jaar. Pff ff t en dat is dus al lang! Je kunt zien 
hoe het was toen jouw opa en oma op school 

zaten en zij kunnen op hun beurt zien hoe het 
er tegenwoordig aan toe gaat. Ook kunnen 
jullie samen oude en moderne spelletjes spe-
len, rekenen, film kijken, aan een speurtocht 
deelnemen en buiten spelen. 

Ben je onder de 12 jaar, dan is de toegang 
gratis. Van 13 tot 18 jaar is de entree € 3,50. Je 
opa en oma betalen de normale entree. En als 
ze dan uiteindelijk een beetje moe zijn, ga je 
gewoon lekker samen iets drinken. Je groot-
ouders krijgen een gratis kopje koff ie of thee. 
Dus kom ook naar Kempenmuseum De Acht 
Zaligheden aan de Kapelweg 2 in Eersel en 
beleef samen een gezellige middag!

Met opa en oma naar 
het Kempenmuseum!



1225 februari 2022

Carnavalsprogramma
C.V. de Pintewippers

Carnaval wordt 
dit jaar weer een feestje!

Enkele opmerkingen over ons carnavalsprogramma:
•  We zijn heel blij met de mogelijkheden die we hebben gekregen om gezellig carnaval te 

vieren. Alles blijft onder voorbehoud van de geldende coronamaatregelen.
•  We vieren carnaval in het gewone carnavalsweekend, van vrijdag 25 februari t/m 

maandag 28 februari. Op dinsdag is er geen programma. De optochten zijn verplaatst 
naar het paasweekeinde.

•  Alle activiteiten vinden (voor het laatste jaar) plaats in onze Residentie Den Tref. Onze 
Residentie is tijdens carnaval toegankelijk voor iedereen die zin heeft in een feestje!

•  Vanwege de coronamaatregelen hebben we een beperkte zaalcapaciteit van maximaal 
500 personen. Hierbij geldt: vol=vol.

Ons carnavalsprogramma
Datum Tijdstip Activiteit
Vrijdag 25 februari 13:00 uur Seniorenmiddag i.s.m. KBO Hapert.
Vrijdag 25 februari 19:00 uur  Sleuteloverhandiging door d’n burgervader, samen 

met andere carnavalsverenigingen in de gemeente.
Zaterdag 26 februari 10:00 uur Fruitschalen bezorgen bij zieke dorpsgenoten.
Zaterdag 26 februari 14:00 uur  Top 11 café met de grootste carnavalshits aller tijdens 

én een optreden van de Kapotte Kachels.
Zaterdag 26 februari 20:00 uur  Feestavond met live muziek van Ofgezatband en 

uitreiking van de Hoogste Onderscheiding. Gas er op!
Zondag 27 februari 11:00 uur Carnavalsmis in Den Tref.
Zondag 27 februari 14:00 uur  Familiemiddag met muziek van DJ Sylvie Thijs en de 

huldiging van onze jubilarissen.
Zondag 27 februari 19:00 uur Feestavond met live muziek van Da Vinci. Gas er op!
Maandag 28 februari 11:11 uur Carnavalsontbijt met Ge Kekt Mer in ‘t Pleintje.
Maandag 28 februari 14:00 uur Kroegentocht langs de Hapertse Horeca.
Maandag 28 februari 19:00 uur  Feestavond met live muziek van de Kapotte Kachels

(bekend van o.a. Terug over de Maas) en DJ van der 
Vorst. Gas er op!

Ons jeugdprogramma
Ons jeugdprogramma vindt plaats in de kleine zaal van Den Tref. Het wordt een super 
crazy feest dit jaar!

Datum Tijdstip Activiteit
Vrijdag 25 februari 18:00 uur Prinsbekendmaking met DJ Brent
Zaterdag 26 februari 14:00 uur Crazy feestmiddag met DJ Frank
Zondag 27 februari 11:00 uur Carnavalsmis in Den Tref
Zondag 27 februari 14:00 uur Kindermiddag met schminken, tattoos zetten én wat 

lekkers
Maandag 28 februari 14:00 uur Feestmiddag met DJ Brent

Optochten verplaatst
In goed overleg met de deelnemers uit dorpen in de Kempen is besloten om alle optochten 
door te schuiven naar het paasweekend. Tijdens dit weekend zullen op de gebruikelijke 
dagen de optochten in de regio worden verreden, mits de dan geldende wet- en regelge-
ving dit toelaat. 

Hapertse Zondagoptocht:
1e Paasdag, 

zondag 17 april

KempenOptocht:
2e Paasdag, 

maandag 18 april

Jan Swaanen 
De Echte Bakker
----------------------------------------

Vershof Bladel

AanbiedingEcht
CARN VA ALSETEN

www.janswaanen.echtebakker.nl

De EchteBakker
Jan Swaanen

Worstenbroodjes 
10+2 GRATIS!
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AanbiedingEcht
CARN VA ALSETEN
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De EchteBakker
Jan Swaanen

Worstenbroodjes 
10+2 GRATIS!

VERMAAK

HAPERT - Op zondag 6 maart is het dan 
eindelijk weer zover. Na twee jaar trapt 
MCC de Kempen het motorcross-seizoen 
weer af met de internationale openings-
wedstrijd voor zijspannen en quads.

Deze wedstrijd zal wederom plaatsvinden op 
circuit De Ketelberg aan de Smaragdweg 70 
in Hapert. Voor deze 6e editie zullen ook weer 
diverse wereldtoppers aan het starthek ver-
schijnen, bij zowel de quads als de zijspan-
nen. Voor de rijders is dit normaliter de eerste 
wedstrijd van het nieuwe seizoen.

Naast de inters komen ook dit jaar weer de na-
tionalen, de classics en de jeugd- en hobby-
zijspannen aan de start. Bij de zijspannen zul-
len dit jaar ook de gebroeders Boyd en Peer 
Verhees uit Eersel aan het starthek verschij-
nen. Deze nog jonge plaatselijke talenten 

mogen ondanks hun leeftijd zich dit jaar al 
in het NK gaan meten met de grote namen 
uit deze crossdiscipline. Bij de quads hebben 
we zowel de jeugdklasse als de nationalen en 
inters aan het starthek. Ook hier zullen nati-
onale en internationale kampioenen acte de 
présence geven. 

Op dit moment vinden er grootscheepse 
aanpassingen aan het circuit plaats. Diverse 
bochten worden aangepast en springbulten 
verplaatst en aangepast. Hiermee verwach-
ten we om voor zowel rijders als publiek nog 
meer spektakel te kunnen bieden. De trainin-
gen op deze zondag beginnen om 09.00 uur 
en de eerste wedstrijd zal omstreeks 11.30 uur 
starten. De entree bedraagt € 5,-. Voor meer 
info kijk op: 

www.mccdekempen.nl

Zijspan-crosswedstrijd bij MCC de Kempen

Boyd en Peer Verhees (fotograaf: Dries Dewitte)
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Lokale betrokkenheid
50 zeer betrokken inwoners uit de hele 
gemeente Bladel staan er op de lijst 
voor de gemeenteraadsverkiezingen van 
Bladel Transparant (BT). Dat hadden 
er zelfs nog meer kunnen zijn, ware het 
niet dat dit maximum aantal voor de ge-
meente Bladel ooit is vastgesteld. Alle-
maal betrokken mensen met allemaal 
specialismen: zorg, onderwijs, bedrijfsle-
ven, ondernemers, ambtenaren, boeren, 
IT-ers, studenten, onderzoekers, weten-
schappers en zo kan ik nog wel even 
doorgaan!

Er zijn voor de inwoners en niet andersom
Mooi om te zien dat er zoveel mensen 
lokaal betrokken zijn en het gedachtegoed 
van Bladel Transparant ondersteunen. Dat 
gedachtegoed is helder en transparant: wij 
zijn er voor de inwoners en niet andersom.

Sinds 2006 ben ik actief binnen de Blaalse politiek. Bijna 12 jaar als raadslid en 4 jaar als 
wethouder. Ik ben op de lijst van BT gegaan om het zwembad open te houden, iets wat 
veel mensen ondersteunden. Helaas niet gelukt, maar scheelde niet veel! Waarom Bladel 
Transparant? Omdat we die lokale betrokkenheid hoog in het vaandel hebben staan en 
transparant zijn in wat ze doen.

Lokaal is waar het gebeurt
Landelijke en provinciale politici staan vaak te ver van de mensen af vind ik. In een dorp 
ben je aanspreekbaar, iets wat me bijna dagelijks overkomt. Mooi is het om inwoners te 
kunnen helpen met een vraag, door te kunnen sturen naar de juiste ambtenaar of op een 
andere manier behulpzaam te zijn. Alle inwoners kunnen bij me aankloppen, ook als ze niet 
op ons gestemd hebben en dat gebeurt echt regelmatig. Mooi om dit te kunnen doen, daar 
ben je in mijn ogen raadslid voor.

Zelf ben ik nog steeds nauw betrokken bij wat er in de hele gemeente Bladel gebeurt. Al 
ruim 30 jaar wonen we hier met veel plezier en ik wil graag mijn bijdrage aan de goede 
dingen blijven leveren. Met alle kinderen en binnenkort zelfs drie kleinkinderen die in onze 
mooie gemeente wonen, is mijn lokale betrokkenheid een vanzelfsprekendheid. 

Campagne voeren
De komende weken zal elke politieke partij met filmpjes, foto’s, stukjes of gesprekken u 
proberen te overtuigen van hun lokale betrokkenheid. Logisch, want we zitten vlak voor 
de verkiezingen.

In onze ogen is lokale betrokkenheid meer dan mooie beloftes vlak voor de verkiezingen. 
Als Bladel Transparant zijn we elke dag lokaal betrokken en elke dag aanspreekbaar. 
Met een stem op ons weet u dat u minstens 50 gemotiveerde mensen kunt aanspreken. 
Mensen die elke dag lokaal betrokken zijn!

Ik ben er trots op ook dit keer weer op de lijst te staan van Bladel Transparant bij de 
komende verkiezingen. Plaats 5 omdat ik wil laten zien 100% achter de jeugd te staan op 
onze lijst en ik hoop dat jullie me weer het vertrouwen geven om nog 4 jaar door te gaan. 

Ga vooral stemmen in maart en als jullie iemand willen kunnen aanspreken, stem dan op 
Bladel Transparant. Mag op mij, maar hoeft niet hoor. We doen het als partij en niet als 
individuen!

Dick Zumker
Raadslid Bladel Transparant 

Lijst 2 – nummer 5

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

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

INFORMATIEF

VESSEM - Op donderdag 3 maart, om 20.00 
uur, organiseert de stichting ‘Concert in de 
kerk’ een concert van Joachim Eijlander 
(cello) en Jeroen van Veen (piano), onder 
de titel ‘Connected Silence’,  in de Lamber-
tuskerk in Vessem. 

Op het programma staan stukken van Arvo 
Pärt (Spiegel im Spiegel), Frédéric Chopin 
(Largo), Olivier Messiaen (Louange), Sergej 

Rachmaninov (Vocalise), Camille Saint-Sa-
ens (de Zwaan) en van Philip Glass.  

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.

www.behoudlambertuskerkvessem.nl

Concert van Joachim Eijlander en 
Jeroen van Veen in de Lambertuskerk

EERSEL - Na een onderbreking van twee 
jaar, door de coronapandemie, zal op 15 
april de Johannes Passion van J.S. Bach 
weer in Eersel worden uitgevoerd.

De hele culturele sector is zwaar getroff en 
door de pandemie en veel verenigingen heb-
ben helemaal stil gelegen of op een laag pitje 
gedraaid. Het Kempisch Kamerkoor heeft een 
groot deel van de tijd online met Zoom gere-
peteerd. Dit was verre van ideaal, maar het 
verenigingsgevoel bleef op deze manier wel 
zoveel mogelijk gehandhaafd en de stemmen 
bleven geoefend.

Stichting Passionele Projecten de Kempen is 
inmiddels druk bezig met de organisatie van 
het passieconcert. Het Kempisch Kamerkoor 
heeft sinds een aantal weken de reguliere 
repetities hervat, waarbij natuurlijk de gel-

dende maatregelen in acht werden genomen.
Zoals velen ernaar verlangen weer eens een 
live concert te kunnen bezoeken, zien de 
stichting en het koor ernaar uit eindelijk de 
schitterende muziek van Bach weer live te 
laten klinken.

Dit jaar zullen solisten en koor begeleid 
worden door barokorkest La Sorpresa. Zij 
spelen op instrumenten uit Bachs tijd of ko-
pieën daarvan. Vaste solisten, zoals Jan van 
Elsacker en Huub Claessens, krijgen gezel-
schap van enkele talentvolle jonge collega’s. 
Ook gambist Ralph Rousseau Meulenbroeks 
speelt na de pauze een belangrijke rol.

Voor meer informatie en kaartverkoop zie 

www.passioneleprojecten.nl
www.kempischkamerkoor

Uitvoering Johannes Passion in Eersel

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

Mantelzorgers van mensen met dementie 
zorgen langdurig en intensief voor een part-

ner of familielid. Voor hen is het vaak van-
zelfsprekend om voor hun naaste te zorgen, 
maar overbelasting ligt soms op de loer. De 
coronatijd heeft wellicht voor nieuwe uitda-
gingen gezorgd. 

Hoe was het om in deze bijzondere corona-
tijd mantelzorger te zijn? Een mantelzorger 
vertelt en we wisselen ook graag ervaringen 
met u uit.

Alzheimer Café in De Eikenburg
Mantelzorg in coronatijd
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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 8

"M
y favorite anim

al is steak."
-- Fran Lebow

itz

4 3 6 2
2 5 6

5 7
8 7

9 1
6 2

3 8
7 9 4

9 5 6 2

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

SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 1, BOOK 5

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

©2015 KRAZYDAD.COM

#7

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

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

6 5 2 7 4
2 4 5 3 8

1 9 9 4
8 7 4 8 2 9

6 5
3 6

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

7 2 7 8 4
2 9 6 2 8

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

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

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 8

G
od m

ade m
an, and therefore let him

 pass for m
an.

-- Shakespeare

8 3
6 9 7 4 5 2

4 5 9
3 9 6 5

5 1 6 9
9 1 7 4

1 9 6
2 9 7 6 4 3

2 7

In een cryptofilippine is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van cryptische omschrijvingen, die vaak 
twee of meer aanwijzingen bevatten. Sommige vakjes zijn voorzien van een getal; voor hetzelfde getal staat dezelfde 
letter. Zo verkrijg je door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere woorden in de puzzel. Deze 
kunnen dan alvast worden ingevuld. Bij juiste invulling komt in de gekleurde verticale balk van boven naar beneden 
een woord of uitdrukking te staan. Dat is de oplossing!

Cryptofilippine – Thema: Huis(houding)
A 1 8 11 3 2 4

B 2 1 1 3

C 5 1 1 14 13 14

D 1 2 1 1

E 1 14 1 4 7 3 14 6

F 6 12 3 6 4 6

G 1 9 9 1 14 3

H 2 14 7 14 6 4

I 7 14 11 8 4 7 13 3 4

J 11 3 5 4 1 14

K 4 11 3 1 4

L 8 6 4 3

M 6 10 3 8 6 14

N 5 1 14 3

O 11 12 14 12 10

P 13 7 5

Q 11 2 10 4

R 8 10 13 8 14

A – (Komt vaak overeen met) moeders 
  wil (10)
B  – Die vind je niet in een 
  vakantiebungalow (9)
C – Haarverzorgingsartikel voor hem (11)
D – Die loopt af bij 100˚ Celsius (10)
E – Het koken zit haar in het 
  (blauwe) bloed (13)
F – Mag je hier alleen maar de berging 
  mee schoonmaken? (11)
G – Geen ruimte voor een theekransje (11)
H – Je straatje schoonvegen (10)
I – Vader of moeder (17)

J – Behoort niet tot de natte cellen (12)
K – (Geen boven)woning (10)
L – ‘Our house’ van CSN&Y of 
  ‘House for sale’ van Lucifer (10)
M – Als de punten in de kamer gelijk 
  verdeeld worden (11)
N – Het is niet de bedoeling dat we 
  hier staan (8)
O – Wasbak (9)
P – Geen moment voor Moccona (9)
Q – Schoonmaken op 
  carnavalsmaandag (7)
R – Duurzame afzondering (8)

 Stuur je oplossing voor dinsdagavond 24.00 uur in door het oplossingswoord(en) door te geven via de website www.pc55.nl of stuur een email 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 met het puzzelen!

De winnaar van vorige week is: 

Jan van Hoof 
uit 

Casteren

met het oplossingswoord: ‘scheldkanonnade’

Jan heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 
is een PC55-pakket 
bestaande uit een heuptas
(sport)handdoek en bidon.

De winnaar van vorige week is: 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

De winnaar van vorige week is: 

 Puzzel & win!
De puzze   lprijs van deze week, 

Cryptofilippine - Thema: Dieren 
 
   A 13 2 2   7  4   7 12   
 B 11 13 2 2  4   14 7       
     C  2  7   10  1    
  D 8 10 10  14    7       
    E 1 2   7   5  6  9  
       F   10 7  14 10    

   G  7 1            
     H 11   1   2 2     
  I 8 10  9 12  3    6  2   
J 1  12  10  7  7 7        
  K  2 2  11    10  10 1    
 L  10  1  12  3 7        
    M 13  7    7       
N 5  9  10 7   7  7       
   O  9 7    8 2 2      
P 8  1 11 13    14  2 2      
   Q 3  8     1       
R 9 7  7   2  7         
 
 
 
 
 

Huis(houding)

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!
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Door Renate Pijnenburg

HAPERT - Als het aan Hanny Mollen ligt, 
zal Hapert altijd een bruisend dorp blijven. 
Met groot enthousiasme zet zij zich in voor 
talloze initiatieven en organisaties. Moet er 
iets gebeuren, Hanny regelt het, maar wel 
het liefst op de achtergrond. Maak nader 
kennis met de dochter van één van de 
eerste grootgrutters van Hapert en mede-
initiatiefnemer van ‘Ommetje Hapert’.

Kruideniersdochter
Hanny’s jeugd bestond uit helpen in de winkel. 
De moeder van Hanny – Leny Braken - had 
één van de zes levensmiddelenwinkels in Ha-
pert. “Eigenlijk had elke wijk een eigen ‘super-
markt’, al was het assortiment van toen niet te 
vergelijken met nu”, haalt Hanny herinneringen 
op. “Wij verkochten ‘alles waar vraag naar was’, 
zo simpel was het eigenlijk. Wasmiddel, koff ie, 
sigaretten, chocolade, grote losse koeken en 
vleeswaren. Heel veel supermarkten zijn ooit 
zo begonnen, al was de komst van een grote 
supermarkt in Hapert voor ons mam de reden 
om te stoppen. Ons mam nam de winkel over 
van een oom en tante, die aan de Ganzestraat 
hun levensmiddelenbedrijf hadden. Die win-
kel kwam voort uit een eerdere poging stoff en 
en fournituren aan de man te brengen. Er zat 
waarschijnlijk meer toekomst in de levensmid-
delen want voor ons gezin was het een mooie 
aanvulling op de inkomsten. Pietoom had ook 
nog een kippenvermeerderingsbedrijf en de 
winkel deed tante ‘erbij’.”

Helpen
Hanny en haar broer en zus hadden het er 
maar druk mee. “Er werd gewoon verwacht 
dat je hielp”, vertelt ze. “We gingen op vrijdag 
bij de vaste klanten de boodschappenlijstjes 
ophalen en onze pa bezorgde de boodschap-
pen dan later op de dag. De folders werden 
met de hand gestempeld en door ons rond-
gebracht. Het is misschien daarom dat ik zo-
veel mensen ken in Hapert. Ik kwam overal 
en maakte overal een praatje. Dat zit ook in 

me hoor; ik ben geïnteresseerd in mensen en 
maak graag contact. Toch was het hebben 
van een winkel niet altijd fijn. Door buurtbe-
woners werden we aangeprezen bij vakantie-
gangers van het Vennenbos en dus gebeurde 
het regelmatig dat we ’s zondags aan het ont-
bijt zaten en er ineens klanten aan de ach-
terdeur stonden. Ons mam hielp ze altijd. Op 
zaterdag kon de deur niet om vier uur op slot 
want ons mam wist precies welke klanten 
nog niet waren geweest. Ze bleef open totdat 
iedereen geholpen was.”

Daar vind ik wel iets van
“Ons mam was een vrouw met een duidelijke 
mening”, lacht Hanny. “Vertegenwoordigers 
konden haar niks wijsmaken. Stonden ze 
hun nieuwe zeeppoeder te promoten, zei 
ons mam doodleuk: ‘Mooi en aardig maar in 
Hapert willen ze Persil dus ik hoef jouw zeep 
niet’. Toch bleven ze het altijd proberen, ik 
denk dat ze haar directe aanpak wel konden 
waarderen. Ik herken mezelf daar wel in; ik 
zeg ook waar het op staat, ben niet bang om 
mijn mening te geven. Dat doe ik niet altijd 
direct maar als ik zeg ‘daar vind ik wel iets 
van’, dan weet je eigenlijk al hoe laat het is. 
Tegenwoordig wordt de directe aanpak niet 
altijd gewaardeerd. Zoals bijvoorbeeld in 
de tijd dat ik de inschrijving bij Oewakadoe 
deed. Als ik de indruk had dat ouders het 
liefst hun kind vijf dagen wilden droppen en 
geen hand- en spandiensten wilden verlenen, 
dan ‘vond ik daar iets van’ en dat zei ik dan 
ook. Recht voor z’n raap, dat ben ik.”

Vrijwilliger in hart en nieren
Het feit dat Hanny graag de koe bij de horens 
vat en weet hoe het spel gespeeld moet wor-
den, maakt dat ze voor veel dingen gevraagd 
wordt. “De lijst met vrijwilligersfuncties is vrij 
lang, ja”, lacht ze. “Ik ben van opleiding direc-
tiesecretaresse en soortgelijke functies voer 
ik bij diverse organisaties ook uit. Ik werk nog 
drie halve dagen, ik snap niet dat ik ooit tijd 
heb gehad om meer te werken. Ik heb een 
paar jaar geleden besloten om alleen nog 
dingen te doen waar ik blij van word. Geluk-
kig ben ik in de situatie dat dat kan, ik ben 
een bevoorrecht mens. Dus ik zing bij Me-
dium, zet me in voor de Seniorenvereniging, 
ben collectant voor KWF, heb het Handwerk-
café mee opgezet, verleen hulp bij Ge Wit 
Mèr Nooit, ben voorzitter van Beheerstich-
ting Kerststal Hapert en sta één middag in de 
veertien dagen bij de Hofdame in de winkel. 
Dat blijft toch leuk, ‘winkeltje spelen’, maar ik 
doe het echt voor het contact dat je met klan-
ten hebt. Een praatje maken, iemand kunnen 
helpen, ik vind het heerlijk.”

Ommetje Hapert
Waar Hanny zich met twee vriendinnen nu 
voor inzet is om ‘Ommetje Hapert’ van de 

grond te krijgen. “Hapert heeft veel mooie 
plekken, een rijke historie én er is behoefte 
onder de senioren om dingen samen te doen. 
Daarom hebben we een leuke wandeling uit-
gezet, rondom de nieuwe MFA. Op het veld 
waar vroeger ’t kasteeltje stond, maken we 
een beweegtuin met toestellen. Niets leuker 
dan samen sporten en het mooie is dat er 
zich allerlei instanties bij aansluiten. Zo is de 
gemeente al mee, ziet Click Sport mogelijk-
heden om jong en oud te verbinden, erkent 
de seniorenvereniging de meerwaarde, net 
als de basisschool en zijn er inmiddels vrij-
willigers die zich willen laten scholen om 
ouderen te begeleiden. Op de route komen 
‘beweegtegels’ liggen die uitnodigen om een 
bepaalde oefening te doen. Niet vreemd op-
kijken als heel Hapert straks gymmend door 
het dorp loopt en de fitheid enorm toe gaat 
nemen. Het is heerlijk om zulke dingen te 
ontwikkelen en te zien ontstaan.” De plannen 
stoppen niet bij Hapert. “Ook andere dorpen 
benaderen ons met vragen met betrekking 

tot soortgelijke initiatieven; het zou toch mooi 
zijn als we de dorpen via beweegactiviteiten 
aan elkaar kunnen verbinden?”

Politiek
Eigenlijk is alles wat Hanny doet, te vangen 
onder de noemer: leefbaarheid. “Het is ont-
zettend belangrijk om een dorp levend te 
houden”, vindt ze. “Dat gebeurt niet vanzelf, 
daar heb je mensen voor nodig en ik zet me 
er graag voor in. Dat is ook de reden dat ik 
ja heb gezegd toen de VHP me vroeg om op 
de verkiezingslijst te gaan staan. Niet zozeer 
om in de Raad te komen maar wel om mijn 
steun uit te spreken en ervoor te zorgen dat 
Hapert in de picture blijft. Want ook voor po-
litiek geldt dat ik ‘er vaak wat van vind’ en dat 
het vergelijkbaar is met een winkel: je moet in 
contact blijven met je klanten en precies dat 
aanbieden waar vraag naar is. Soms eens iets 
nieuws proberen maar vooral zorgen voor te-
vreden klanten. Een bruisend dorp is voor-
waarde nummer één voor de leefbaarheid.”

‘Daar vind ik wel iets van’
Hanny Mollen zet zich graag in om de leefb aarheid in Hapert te behouden

Het feit dat Hanny graag de koe bij de horens vat en weet hoe het spel gespeeld moet worden, maakt dat ze voor veel 
dingen gevraagd wordt. “De lijst met vrijwilligersfuncties is vrij lang, ja”, lacht ze. “Ik ben van opleiding directiesecretaresse 
en soortgelijke functies voer ik bij diverse organisaties ook uit. Ik werk nog drie halve dagen, ik snap niet dat ik ooit tijd 
heb gehad om meer te werken. Ik heb een paar jaar geleden besloten om alleen nog dingen te doen waar ik blij van word.”

De mens achter de partij
De gemeentelijke verkiezingen komen 
eraan en je wordt in deze periode waar-
schijnlijk vaak gewezen op partijpro-
gramma’s en verkiezingsbeloften. 

Maar wie zijn de mensen eigenlijk die 
zich inzetten voor de lokale partijen? Wat 
maken ze mee, waar zijn ze geweest, hoe 
beleven ze hun hobby of waarom is dat 
ene aspect van hun leven zo bepalend 
geweest? PC55 sprak met de partijen die 
ingegaan zijn op onze uitnodiging.

Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s

Batterijen

(Marktonderzoek)

1.000 brieven versturen?
Stuur ‘Martha’ een e-mail op

snelbrievenversturen@gmail.com
Vanaf €50

en ik zorg er voor

Vandaag nog

Computers
Netwerken
Voip Telefonie
Camerasystemen

www.kneefelautomatisering.nl | 06-41779547

Particulier

& 
MKB

De Hint - Eyckelbergh - PC55

De Hint & Eyckelbergh
(Gielen druk print webmedia)
Piet Hakkens  T 06 415 688 37
Hennie van Schaijk  T 0497 551 777

PC55
Jos Beerens  T 06 145 338 79
Rob Luijten  T 0497 844 588

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?
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Een dikke duim omhoog voor de mannen van Kempen-
Plus voor de mooie aanplanting van bomen en heggen in 
Hoogeloon. 

Namens een buurtbewoner 

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

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

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... er een 
pissebedachtige parasiet 
bestaat die in zee leeft? 

Deze dringt via de kieuwen 
bij een vis binnen en zet 
zich vast op de tong. 

Daar zuigt hij bloed uit 
tot de tong afsterft. 
Daarna gedraagt de 

parasiet zich als de tong 
van de vis en eet met de 
vis mee. Het is de enige 
bekende parasiet die een 
compleet orgaan vervangt. 
De vis zelf ondervindt 
hier vermoedeljk weinig 

schade van.

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

ALLERHANDE

Goed om te weten!

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

ADVERTENTIES  
tot maandag 12.00 uur 
Reservering eerder doorgeven = raadzaam!

info@pc55.nl

Aanleveren
                            Wees op tijd!

BLADEL - Seniorenvereniging Bladel or-
ganiseert op donderdag 3 maart een kien-
middag. Deze wordt gehouden van 13.30 
tot ongeveer 16.00 uur in De Schouw, 
Emmaplein 2 in Bladel. 

U kunt voor informatie altijd contact op-
nemen met Marij Jansen tel. 06 29183248. 
Iedereen is van harte welkom. 

Kienen in Bladel

Dansen 
voor 

50-plussers
Nu  bijna alle coronamaatregelen 
weer van de baan zijn kunnen we 
weer van start gaan met de dans-
avond voor 50-plussers op zater-
dag 26 februari in D’n Aachterûm 
te Reusel. 

DJ Pirke zorgt voor de dansmuziek 
en u bent weer van harte welkom 
om 19.30 uur.

Bestuur KBO-Reusel

Geen kienen in
Hooge Mierde 

Het kienen in Hooge Mierde op 
dinsdag 1 maart gaat niet door 
omdat De Schakel dan omgeto-
verd is tot plaatselijk feestpaleis 
voor de carnavalsviering. 

Voor meer informatie kunt u bellen 
naar telefoonnummer 06 54296802.

KBO Hooge Mierde

VESSEM - Voor alle Vessemse Spekstrui-
ven is zondagmiddag 27 februari de foyer 
van gemeenschapshuis D’n Boogerd, Ser-
vatiusstraat 6, geopend vanaf 14.30 uur. 

Verwacht geen harde carnavalsmuziek, 
gehos of erge drukte. Nee, gewoon (verkleed 
of niet) samen een gezellige borrel, pilske of 

wijntje drinken. Mocht het onverwacht toch 
drukker worden, breiden we de foyer gewoon 
uit met een stuk van de zaal. Op de achter-
grond gezellige carnavalsmuziek en voor de 
inwendige mens kan gezorgd worden. 

Dus voor een rustige carnavalsmiddag op 
naar D’n Boogerd, waar anders!

Carnaval in D’n Boogerd
Steeds meer 
mensen zoeken 
hulp bij geldzor-
gen. Ruim 1 op de 
5 huishoudens 
in Nederland 
heeft in deze tijd 

moeite om de rekeningen te betalen. De 
Kempengemeenten (Bergeijk, Bladel, Eer-
sel, Oirschot en Reusel-De Mierden) wer-
ken daarom samen met de Nederlandse 
Schuldhulproute om inwoners met financi-
ele problemen te helpen. Inwoners kunnen 
vanaf nu gebruik maken van de online test 
op Geldfit.nl.

Voor veel mensen is het niet altijd duidelijk 
waar je terecht kunt voor hulp bij geldzorgen. 
Inwoners van de Kempengemeenten kunnen 
gebruikmaken van de test op Geldfit.nl. Door 
korte vragen krijg je inzicht in jouw financië-
le situatie. De uitslag van de test bevat een 
persoonlijk advies. Vanaf nu ontvang je ook 
een overzicht van hulp die beschikbaar is 
in jouw gemeente. Denk aan lokale vrijwilli-
gersorganisaties of gemeentelijke schuldhul-
ploketten. Mensen die liever bellen kunnen 

gratis gebruikmaken van telefoonnummer 
0800-8115. Een medewerker denkt mee en 
verwijst eventueel door naar passende hulp 
in de buurt. 

Martin Suithoff , directeur Nederlandse 
Schuldhulproute, vertelt: “Iedereen kan te 
maken krijgen met financiële problemen. 
Ontslag, relatieproblemen en ziekte zijn bij-
voorbeeld situaties waardoor iemand te 
maken krijgt met zorgen om geldzaken. Deze 
zorgen kunnen snel oplopen in schulden. 
Dit willen we met Geldfit.nl en 0800-8115 
voorkomen. En dat doen we niet alleen, maar 
samen met gemeenten, banken, verzekeraars 
en andere bedrijven.”

Geldzorgen bij ondernemers
Ook ondernemers worden hard getroff en 
door de coronacrisis. Ondernemers in de 
Kempengemeenten kunnen nu terecht bij 
Geldfitzakelijk.nl. “Want”, zo vertelt Martin, 
“ondernemers lopen andere financiële risi-
co’s dan consumenten. Daarom is specifieke 
hulp hard nodig. Met Geldfit Zakelijk bieden 
we ondernemersgerichte tips, tools en hulp-
verlening.”

Geldfi t.nl nu ook 
beschikbaar in 
de Kempengemeenten

Om het bedrijven-
terrein Meerheide 
bij Duizel beter op 
te laten gaan in het 
landschap, heeft de 

gemeente extra bomen en struiken rond-
om het bedrijventerrein geplant. We zijn op 
weg naar 400.000 nieuwe bomen in 2030. 

Wethouders Steven Kraaijeveld en Léon Kox 
hebben aannemer Ploegmakers hierbij een 
klein handje geholpen. Er zijn 31 grote bomen 
en 2.200 kleinere boompjes en struikjes 
geplant. 

Bomen voor Meerheide
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Stichting Leergeld de Kempen heeft als doel 
kinderen tot 18 jaar, van gezinnen met een be-
steedbaar inkomen tot 130% van de bijstands-
norm, te laten deelnemen aan sport en cultuur 
en te voorzien van schoolspullen en zoekt een:

Intermediair 
Bladel en omgeving
Je gaat op huisbezoek bij gezinnen die een 
aanvraag hebben gedaan. Samen met de 
ouders/verzorgers bespreek je wat Leergeld 
voor hun kinderen kan doen. Je controleert 
noodzakelijke gegevens en noteert de infor-
matie in het computersysteem van Leergeld.

Indien nodig overleg je met de coördinator 
die besluit waar het gezin voor in aanmerking 
komt.

Coördinator Bladel
Je ontvangt de aanvragen voor vergoedin-
gen en verzoekt een intermediair om met het 
gezin contact op te nemen. Na advies van de 
intermediair neem jij een beslissing.

Voor de uitvoering van het besluit leg je con-
tacten met scholen, verenigingen en winkels 
over de betaling en aanschaf van artikelen. 
Wekelijks is er coördinatorenoverleg in de 
Eikenburg in Eersel. 

Vind jij ook dat alle kinderen kansen moe-
ten krijgen om mee te doen in onze maat-
schappij? Neem dan contact op met Gerrit 
van Ham, telefoon 06- 463 6512 of mail naar 
gerrit@leergeldveldhovendekempen.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

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

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

Wandelaar
van de week!

Hoefblad 40 - Hapert
www.pc55.nl

ALLERHANDE

Susan Lamers
Podoloog

Luc Schoofs
Podotherapeut

LAST VAN VOETEN, RUG OF KNIEEN? 

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

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

Podotherapie én podologie

4 generaties in Bladel. Trotse super-oma, oma en mama van Lynn op de foto. V.l.n.r.: Sanne Kokken (31), Super oma 
Ciska Somers (83) met Lynn Kokken (28 Januari 2022), Helma van Gorp (60). Super-oma is heel blij dat ze dit nog  
mag meemaken! 

4 generaties4 generaties

KEMPEN - Vrijwilligers van de Thuisad-
ministratie van Cordaad Welzijn/Welzijn 
de Kempen ondersteunen mensen thuis 
bij het op orde brengen van de financiële 
situatie. Afhankelijk van de cliënt kan dit 
zaken inhouden, zoals het ordenen van de 
administratie, het helpen bij invullen van 
formulieren, het aanvragen van toeslagen 
en/of het maken van een budget. Dit doen 
we in de gemeenten Bergeijk, Bladel, Eer-
sel, Reusel-de Mierden en Waalre.

Wil jij je samen met andere vrijwilligers inzet-
ten om mensen te helpen om de geldzaken 
weer op orde te krijgen? Ben je sociaal be-

trokken, geïnteresseerd in financiële zaken, 
digitaalvaardig en bereid om mensen admi-
nistratieve en praktische ondersteuning te 
bieden? Dan zijn wij op zoek naar jou! Uiter-
aard krijg jij op je beurt ondersteuning vanuit 
Cordaad Welzijn. Je staat er nooit alleen voor. 

Voor meer informatie over dit vrijwilligers-
werk, neem je contact op met John Vlassak 
(coördinator Thuisadministratie). Hij is be-
reikbaar via telefoonnummer 06-40991542 of 
via e-mailadres TA@welzijndekempen.nl of 
kijk op onze website: 

www.cordaadwelzijn.nl

Thuisadministratie-vrijwilligers gezocht!

BERGEIJK - Wij zijn een zelfhulpgroep voor 
naasten van verslaafden. Het doel van deze 
zelfhulpgroep is het leren omgaan met een 
verslaafde in jouw naaste omgeving.

De bijeenkomst is elke laatste dinsdag van de 

maand vanaf 19.30 uur. Locatie: Aquinohuis, 
Dr. Rauppstraat 52 in Bergeijk. 

Graag aanmelden via: moedigemoedersde-
kempen@hotmail.com of neem contact op 
met Sandra via tel. 06-13400967.

 Je kind of dierbare verslaafd?
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Aanslag gemeentelijke belastingen 2022

Wijziging openingstijden 
gemeentehuis met 
carnaval
Op maandag 28 februari 2022 is het gemeentehuis 
geopend van 09.00 tot 12.00 uur. 

Nieuwe kansen voor de 
Oude Provincialeweg in 
Hapert
De gemeente Bladel heeft samen met een aantal 
buurtbewoners een nieuw plan gemaakt voor de 
herinrichting van de Oude Provincialeweg in Hapert. Dit 
plan is nu zo ver ontwikkeld dat de gemeente dit graag 
met alle bewoners van de straat wil bespreken. We 
hadden daarvoor eigenlijk op 17 februari een 
informatieavond georganiseerd in Den Tref. Vanwege de 
aangekondigde versoepelingen van de 
coronamaatregelen, is de informatieavond verzet naar 
10 maart aanstaande. Met de versoepelingen krijgen we 
meer ruimte en mogelijkheden om onze plannen 
persoonlijker toe te lichten. Ook kunnen we vragen dan 
beter één op één beantwoorden.

Bent u geïnteresseerd in de nieuwe plannen, dan bent u 
welkom op 10 maart in Den Tref in Hapert. We starten 
om 19:30 uur en aanmelden is niet noodzakelijk.

Met dagtekening 25 februari 2022 ontvangt u weer de 
aanslag gemeentelijke belastingen. Het betreft hier de 
WOZ-beschikking, de aanslag onroerendezaak-
belastingen, de aanslagen afvalstoffen- en rioolheffing 
2022 en de ledigingen van de containers in 2021.

•  U kunt de aanslag in tien termijnen via automatisch 
incasso laten afschrijven. Indien u al een machtiging 
heeft afgegeven, hoeft u verder niets te doen. 

•  Heeft u nog geen automatisch incasso? Vraag dit dan 
aan via de website van de gemeente Bladel  
(www.bladel.nl/incasso) of haal een kaartje bij het 
Klant Contact Centrum. 

•  Indien u geen gebruik maakt van automatisch incasso, 
blijft u in twee termijnen betalen. 

Aanslagen via mijn.overheid.nl 
In 2022 is er ook de mogelijkheid om de aanslag digitaal 
te ontvangen via mijn.overheid.nl, in plaats van per post. 
U kunt daar veilig en gemakkelijk inloggen met uw DigiD.

Hoe ontvang ik mijn aanslag digitaal? 
Om uw aanslag digitaal te ontvangen, logt u in op  
mijn.overheid.nl en geeft u bij ‘Instellingen’ aan dat u de 
aanslag van de gemeente Bladel wilt ontvangen. U 
ontvangt uw aanslag dan voortaan digitaal. Deze 
instelling kunt u altijd weer wijzigen. Hiervoor is het wel 
noodzakelijk dat u uw account op mijn.overheid.nl 
activeert en vervolgens aangeeft dat u digitale post wilt 
ontvangen van de gemeente Bladel. Vul hier dan ook uw 
emailadres in. Hoe u het account activeert ziet u in het 
filmpje op www.mijn.overheid.nl. 

Hoe weet ik of er een nieuw bericht is? 
Het is belangrijk dat u een e-mailadres opgeeft in  
mijn.overheid.nl. U ontvangt op dat e-mailadres een 
melding, zodra er een nieuw bericht voor u klaarstaat.  

Als u geen gebruik maakt van automatische incasso, dan 
is er via mijn.overheid.nl de mogelijkheid om via IDeal de 
aanslag te betalen. 

Taxatieverslag
Hoe de WOZ-waarde tot stand is gekomen, kunt u lezen 
in het taxatieverslag. Het taxatieverslag kunt u bekijken 
en downloaden via mijn.overheid.nl. Inwoners kunnen 
inloggen met DigiD. Heeft u geen DigiD? Dan kunt u het 
taxatieverslag aanvragen via belastingen@bladel.nl of 
telefonisch via 0497-361636.
Er heeft een grote optimalisatie van de aan de 
waardebepaling ten grondslag liggende gegevens 
plaatsgevonden. Hierdoor kan de waarde onverwacht 
hoger of lager liggen dan u gewend bent.

In de kranten hebben de afgelopen maanden veel 
berichten gestaan over de huidige woningmarkt. In deze 
marktomstandigheden kan het zo zijn dat de WOZ-
waarde mogelijk vrij sterk stijgt, omdat de WOZ-waarde 
afhankelijk is van verkoopcijfers. Hiermee is rekening 
gehouden door het tarief van de onroerendezaak-
belastingen aan te passen, waardoor de OZB gemiddeld 
alleen stijgt met het inflatiepercentage van 2021.

WOZ-waarde te hoog? Neem contact op met de 
gemeente
Als u van mening bent dat de waarde van uw 
onroerende zaak te hoog is vastgesteld, kunt u informeel 
bezwaar maken door contact op te nemen met de 
gemeente. U wordt verzocht gebruik te maken van het 
reactieformulier WOZ-beschikking 2022 op de website 
www.bladel.nl/woz-portaal. Telefonisch reageren kan 
ook via  0497-361636. Hierna zal de taxateur de 
WOZ-waarde nogmaals beoordelen en neemt dan 
telefonisch contact met u op. Als er nog wat zaken 
moeten worden uitgezocht, kan het wat langer duren.

Het voordeel van zo’n informeel bezwaar is dat het niet 
lang duurt. Er zijn geen wettelijke procedures mee 
gemoeid waardoor u binnen zes weken al een reactie 
van ons kunt ontvangen. Het afhandelen van een 
formeel bezwaar neemt al snel maanden in beslag.

Bezwaar maken
Wilt u alsnog bezwaar maken? Schrijf uw bezwaarschrift 
dan zelf. Een zelf geschreven bezwaarschrift wordt net 
zo serieus en zorgvuldig in behandeling genomen als 
een bezwaarschrift dat ingediend is door een no-cure-
no-pay bureau. Via de website www.bladel.nl/woz-
portaal kunt u een bezwaarformulier downloaden of we 
sturen u op verzoek een exemplaar toe, of u schrijft zelf 
een brief met daarin de reden van bezwaar. Dat bezwaar 
moet op uiterlijk 9 april 2022 bij de gemeente binnen 
zijn. (Mocht die datum naderen, terwijl u nog wacht op 
de afhandeling van uw informele contact, kan in overleg 
met de gemeente de termijn worden verlengd). Het 
indienen van een bezwaarschrift schort de 
betalingsverplichting niet op.

In deze periode bieden veel no-cure-no-pay bureaus hun 
diensten aan om voor u bezwaar te maken tegen de 
WOZ-waarde. Wij willen u er op wijzen dat u mogelijk 
een financieel risico loopt als u gebruik maakt van de 
diensten van een no-cure-no-pay bureau. Zo bent u een 
vast bedrag verschuldigd van honderden euro’s als u 
tussentijds het bezwaar in wilt trekken. Daarnaast geeft 
u een machtiging af zonder einddatum waardoor het 
bureau meerdere jaren bezwaar kan maken zonder dat 
u hiervan op de hoogte bent.

De door de gemeente verstrekte kostenvergoeding aan 
deze bureaus worden weer meegenomen in de 
tariefbepaling van de onroerendezaakbelasting. 
Uiteindelijk worden alle belastingbetalers met deze 
nieuwe belastingtarieven geconfronteerd. Rechtstreeks 
met de gemeente in gesprek gaan over uw WOZ-waarde 
bespaart daarom gemeenschapsgeld. 

Waarom ontvangt u als huurder van een woning 
een WOZ-beschikking?
Per 1 oktober 2015 geldt een nieuw puntensysteem 
waarbij de WOZ-waarde van de woning meetelt in de 
berekening van het aantal punten. Door deze wijziging in 
het woningwaarderingsstelsel (WWS) hebben huurders 
belang gekregen bij de door de gemeente vastgestelde 
WOZ-waarde. Als huurder van een woning hoeft u 
overigens géén onroerendezaakbelasting te betalen. 

Tarieven gemeentelijke belastingen 2022
De tarieven staan op de achterzijde van het aanslagbiljet. 
De tarieven zijn door de gemeenteraad in de 
verordening vastgesteld. Op grond van artikel 8:2 van de 
Algemene wet bestuursrecht kan hiertegen geen 
bezwaar worden aangetekend, aangezien het hier 
algemene regelgeving betreft. 
 
Vragen? 
Heeft u nog vragen? Neemt u dan contact op met de 
medewerkers van belastingen via telefoonnummer 
0497-361636 of stuur een mail naar 
belastingen@bladel.nl. 
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De komende jaren gaat Boomrooierij Weijtmans B.V. 
uit Udenhout het onderhoud van de bomen voor de 
gemeente Bladel uitvoeren. Binnenkort kunt u 
informatie vinden over het boombeheer via 
www.boombeheerbladel.nl. In opdracht van de 
gemeente Bladel gaat Boomrooierij Weijtmans in 
maart 2022 circa 300 vormbomen snoeien. Een 
vormboom is een boom die gesnoeid wordt om de 
gewenste vorm te krijgen en te behouden. 
Voorbeelden van een vormboom zijn knotwilgen, 
leilindes en gekandelaberde platanen. De bomen 
staan verspreid in de gemeente. 

Vanwege de Wet Natuurbescherming voeren 
medewerkers direct voor de werkzaamheden een 
inventarisatie uit. Ze kijken of er beschermde soorten 
in of rond de boom zitten. Als er inderdaad een 
beschermde flora- en/of faunasoort gevonden wordt, 
dan wordt de betreffende vormboom niet gesnoeid. 

Zo wordt de beschermde soort niet gestoord. De 
werkzaamheden kunnen, door bijvoorbeeld geluids- 
of verkeersoverlast, als hinderlijk ervaren worden. 
Boomrooierij Weijtmans doet hun uiterste best om de 
hinder tot het minimum te beperken. Ze vragen u 
vriendelijk om afstand te houden van de 
werkzaamheden.

In de gemeente Bladel wordt op verschillende plekken 
flink gegraven. Dat gebeurt bijvoorbeeld bij de aanleg 
van een nieuwe woonwijk of wanneer u een aanbouw 
aan het huis wilt maken. Dat is de reden dat de 
gemeente een onderzoek deed naar Niet Gesprongen 
Explosieven (NGE). De gemeente markeert verdachte 
plekken in een explosieven-risicokaart zoals u bij dit 
artikel afgebeeld ziet. Op deze kaart staan mogelijke 
locaties van Niet Gesprongen Explosieven. Steeds meer 
gemeenten laten een explosieven-risicokaart maken. 

Wat zie ik op de ‘explosieven-risicokaart 
gemeente Bladel?
U ziet op de Risicokaart een plattegrond van Bladel met 
informatie over gebieden waar mogelijk explosieven in 
de bodem aanwezig zijn. Op de risicokaart wordt een 
aantal zones met een verschillend risiconiveau 
onderscheiden:
• Rode gebieden: mogelijke kans op NGE;
• Witte gebieden: niet verdacht op NGE. 

Wat kan ik wel doen en wat moet ik zeker niet doen?
Het kaartje geeft locaties aan met mogelijke locaties van 
NGE. Hierbij hoeft u niet meteen te denken aan grote 
explosieven. Het gaat met name om (lege) granaten of 
kleine munitie. De kans op een fikse vliegtuigbom is 
klein. Woont u in een gebied dat verdacht is, dan is er 
niets aan de hand zolang u geen grote 
grondwerkzaamheden verricht. U kunt gerust tuinieren. 
Wilt u in zo’n gebied bijvoorbeeld een diepere vijver 
aanleggen of een aanbouw plaatsen, dan is het 
verstandig om even contact op te nemen met uw 
aannemer of uw uitvoerder om hen van de explosieven-
risicokaart op de hoogte te stellen. 

Meer informatie 
Inwoners, aannemers en andere belanghebbenden 
kunnen op de website van de gemeente Bladel via 
www.bladel.nl/veiligheid veel gestelde vragen en 
antwoorden lezen. Ook kunt u daar lezen wat u moet 
doen als u een NGE vindt. Het volledige 
onderzoeksrapport is op te vragen door een mail te 
sturen aan info@bladel.nl onder vermelding van 
‘Rapport Niet Gesprongen Explosieven’.

Riel Explosive Advice & Services Europe B.V.
Vijfhuizenbaan 1b 5133 NH Riel
Postbus 21  5133 ZG  Riel
Tel: 013-5186076
E-mail: info@reaseuro.com
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Onderzoek naar mogelijke locaties van Niet Gesprongen Explosieven 
in de gemeente 

Militaire oefening

Van 28 maart tot en met 1 april 2022 vindt er 
binnen de gemeente Bladel een militaire oefening 
plaats. De oefening wordt gehouden in het kader 
van training voor militairen van de Koninklijke 
Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de 
militairen zich te voet en met gepantserde 
wielvoertuigen gaan verplaatsen en daarbij 
tussendoor een aantal opstellingen zullen 
betrekken. Doorgaand verkeer wordt hierbij niet 
gehinderd.

Snoeien vormbomen gemeente Bladel
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In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen vindt 
op woensdag 9 maart 2022 het verkiezingsdebat van 
de gemeente Bladel plaats. De lijsttrekkers van alle zes 
de politieke partijen kruisen dan de degens op de 
belangrijkste vraagstukken in Bladel, zoals: Hoe lost 
Bladel de woningnood op? Hebben we meer 
bedrijventerreinen nodig? Wat kost het klimaat de 
inwoner? Is de zorg straks goed geregeld?

Lijsttrekkers
Aan de gemeenteraadsverkiezingen in Bladel doen zes 
politieke partijen mee. Iedere politieke partij heeft een 
lijst met kandidaten op wie de kiezer op 14, 15 en 16 
maart 2022 de stem kan uitbrengen. Bovenaan de lijst 
staat de lijsttrekker. Dat zijn in Bladel:
• Niels Beerens (CDA)
• Davy Jansen (Bladel Transparant)
• Wim van der Linden (Vrije Hapertse Partij)
• Hugo Maas (PRO5)
• John Adams (VVD)
• Dorus Daris (D66)

Aanwezig zijn
Wilt u graag het debat van dichtbij bijwonen? Kom 
dan op 9 maart 2022 om 19.00 uur naar het 
gemeenschapshuis Den Herd in Bladel. Als u zeker wil 
zijn van een zitplaats, stuurt u een mail naar 
griffie@bladel.nl. 

Stel uw vraag
De gemeenteraad is het hoogste orgaan in de 
gemeente en wordt iedere vier jaar gekozen door 
de burgers. Veel inwoners weten nog niet op wie ze 
gaan stemmen. Het debat kan helpen om de keuze 
te maken. Wilt u er zeker van zijn dat uw belangrijke 
vraag tijdens het debat aan bod komt? Stuur die dan 
in naar griffie@bladel.nl. 

Kijken via KempenTV
Ook is het verkiezingsdebat op 9 maart 2022 van 
19.30 tot 21.00 uur rechtsreeks te volgen via 
KempenTV. Kijk voor de livestream of het juiste kanaal 
voor uw televisie op www.kempentv.nl.  

Verkiezingsdebat Bladel op 9 maart 2022

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 8 februari 2022 de volgende besluiten 
genomen:

Bibob-beleid Bladel
Ingestemd.

Voorbereiding herontwikkeling centrum Hapert
Er wordt een voorbereidingsbudget van € 40.225,- 
opgenomen in de Perspectiefnota 2022. Ingestemd 
met het uitvoeren van de betreffende werkzaamheden.

Tracé snelle fietsroute N284
1.  Het tracé Boskant-Heeleind wordt niet beschikbaar 
gesteld voor de snelle fietsroute. 2. De Stuurgroep 
N284 wordt hiervan schriftelijk in kennis gesteld. 
3. Het adviesrapport wordt beschikbaar gesteld aan de 
bewoners. 4. Ingekomen brief initiatiefgroep Heeleind 
wordt beantwoord.

Aanpak netwerkcongestie in de Kempen binnen 
project Energielandschap de Kempen
De raad wordt geïnformeerd.

Principeverzoek Ganzenhof Bladel
In principe wordt medewerking verleend aan de 
uitbreiding van het recreatiebedrijf en de ontwikkeling 
van nieuwe natuur in het beekdal van de Groote 
Beerze.

Verhoging budget onderhoud bomen
De raad wordt gevraagd om voor het onderhoud van 
bomen en het vervangen van plantmateriaal m.i.v. 
2022 een verhoging van € 97.000,- op te nemen in de 
Perspectiefnota 2022.

Bekendmakingen
De gemeente Bladel maakt alle officiële 
bekendmakingen en kennisgevingen van vergunningen, 
meldingen en ontheffingen digitaal bekend in het 
elektronisch gemeenteblad op 
www.officielebekendmakingen.nl. Deze link is ook te 
vinden op de gemeentelijke website. Onderstaande 
verkorte berichten over omgevingsvergunningen zijn 
een service van de gemeente aan inwoners. 
De digitale versie is rechtsgeldig. Voor de bezwaar- 
en beroepsmogelijkheden tegen de diverse verleende 
vergunningen en ontheffingen is de hierboven 
genoemde website beschikbaar. Via de website 
www.overheid.nl/berichten-over-uw-buurt kunt u zich 
gratis aanmelden voor een e-mailservice waarmee u 
onderstaande informatie digitaal kunt ontvangen.

Milieumelding
Hapert
•      Dalweg 6, mobiel breken van mengpuin.

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       Europalaan 93, bouwen van een bijgebouw en 

kappen van een boom; 
•       Sniederslaan 94, aanleggen van een inrit.

Hapert
•       Dalem 6, vervangen van een dakkapel aan de 

voorzijde van een woning; 

•       Smaragdweg 22, bouwen van een bedrijfspand 
en het aanleggen van inritten.

Verleende omgevingsvergunning 
ontwerpbesluit

Bladel
•       Bossingel ongenummerd (links en rechts van 

nummer 12), afwijken van het bestemmingsplan 
voor het bouwen van twee woningen. Datum 
besluit: 15-02-2022.

Verleende omgevingsvergunning
Bladel
•       Sniederslaan 94, aanleggen van een inrit. Datum 

besluit: 10-02-2022.

Casteren
•       Kerkeneind 18B, bouwen van een woning. 

Datum besluit: 15-02-2022.

Hapert
•       Oude Provincialeweg 89, plaatsen van een 

(tijdelijke) chalet. Datum besluit: 10-02-2022.

Vergunning apv/bijzondere 
wetten verleend

Hapert
•       Centrum van Hapert, organiseren van de 

Kempenoptocht op 18 april 2022. Datum besluit: 
10-02-2022.

Anterieure overeenkomst Bladel 
West te Bladel

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de 
gemeente en de eigenaren. In de overeenkomst zijn 
afspraken gemaakt over het kostenverhaal voor de 
realisatie van een bouwplan dat voorziet in de realisatie 
van een bouwplan dat voorziet in de realisatie van een 
woonwijk met daarin circa 77 woningen. Tegen de 
overeenkomst kan geen bezwaar of beroep worden 
ingediend. De zakelijke inhoud van de anterieure 
overeenkomst ligt vanaf 25 februari 2022 gedurende 
zes weken ter inzage bij het Klant Contact Centrum 
(KCC) van de gemeente Bladel.

Anterieure overeenkomst 
Sportparkstraat 5-7 te Bladel

Burgemeester en wethouders van Bladel maken bekend 
dat een anterieure overeenkomst is gesloten tussen de 
gemeente en de eigenaren. In de overeenkomst zijn 
afspraken gemaakt over het kostenverhaal voor de 
realisatie van een bouwplan dat voorziet in de realisatie 
van één 2-onder-1 kapwoning voorzien van Woonkeur 
Plus. Tegen de overeenkomst kan geen bezwaar of 
beroep worden ingediend. De zakelijke inhoud van de 
anterieure overeenkomst ligt vanaf 25 februari 2022 
gedurende zes weken ter inzage bij het Klant Contact 
Centrum (KCC) van de gemeente Bladel.
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NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Klimaatmaatregelen fase 1 Hoogeloon week 09-2021 t/m week 10-2022 Aannemingsbedrijf Van der Zanden BV Moergestel
2. Project Natte Natuurparel de Utrecht, Fons van der Heijdenstraat Netersel.   week 08-2022 van maandag                   Ploegam BV (Oss)
    (na de Schipstaarten afgesloten richting Westelbeers). Voor omwonenden   21 februari 2022 t/m 25 februari 2022    
    (vanuit Netersel) bereikbaar.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met een medewerker van het Klant Contact Centrum (KCC), tel. 0497-361636.

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

E-mail: info@bladel.nl
Website: www.bladel.nl

 @gemeente_bladel
/gemeentebladel

 @gemeentebladel

Calamiteitenlijn (24 uur):
Tel.: 0497-361444

Voor het melden van gevaarlijke 
situaties, zoals bv. een gat in de weg.

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

Maandag 9.00 - 19.00 uur
Dinsdag 9.00 - 12.00 uur
Woensdag 9.00 - 19.00 uur
Donderdag 9.00 - 12.00 uur
Vrijdag 9.00 - 12.00 uur

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Voor het maken van een afspraak 
met de burgemeester of een van de 

wethouders kunt u contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

WWW.INWONERSPANELBLADEL.NL

KEMPEN - Op maandag 14 februari nam 
Anneke Schellens, tot op die dag direc-
teur-bestuurder van Bibliotheek De Kem-
pen, officieel afscheid. Wat een verrassing 
was het voor Anneke en alle aanwezigen, 
dat Jos Debeij namens de Koninklijke  
Bibliotheek een bijzondere oorkonde uit-
reikte. 

Als eerste in Nederland ontvangt ze de  
Orde van Verdienste als eerbetoon aan haar 
bijzonder waardevolle bijdrage binnen de  
bibliotheekwereld. 

Een unieke oorkonde voor een bijzondere 
vrouw, die zich sinds de start van haar carrière  
in 1976 dag in dag uit met passie en tomeloze 
energie inzette voor de persoonlijke ontwik-
keling van alle inwoners, waarvan sinds 2005 
voor Bibliotheek De Kempen.

In zijn speech memoreerde JanCees van 
Beers, voorzitter van de Raad van Toezicht, 
aan de indrukwekkende periode die de schei-
dend directeur bestuurder achter zich laat: 
“Vanaf het midden van de zeventiger jaren, 
toen de bibliobus nog tot het vertrouwde 
straatbeeld behoorde. Tot de huidige tijd 
waarin we inzetten op digitale inclusie. Van 
de bibliotheek als uitleenfaciliteit naar een 
participant en mede-initiator van een interac-
tief maatschappelijk platform waarop tal van 

groeperingen en individuele burgers elkaar 
kunnen treffen. Toewijding en vasthoudend-
heid kenmerkten de inzet van Anneke Schel-
lens, voor individuele en maatschappelijke 
ontwikkeling. Al bij al niet de minste reden 
voor de Koninklijke Bibliotheek om hieraan 
een bijzondere erkenning te verbinden, voor 
het eerst toegekend bij gelegenheid van haar 
afscheid: een oorkonde voor verdiensten.”

Unieke oorkonde voor 
Anneke Schellens van 
Bibliotheek De Kempen
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 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

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

EERSEL - Op zondag 13 
maart organiseert AV DES 
de Dieprijtcross in Eersel. 
Deze cross maakt deel uit 
van de Kempische Cross-
competitie. Een mooi par-
cours is uitgezet in de Kem-
pische bossen, met start en 

finish nabij de parkeerplaats van restau-
rant De Keizer aan de Postelseweg.  

Er zijn geen leeftijdsgrenzen of tijdslimieten 
om deel te nemen aan de cross. De cross be-
staat uit rondes van ongeveer 2 km. Je kunt 1, 2, 
3, 4 of 5 rondes lopen. De cross is dus geschikt 
voor zowel de beginnende als de geoefende 
loper. Je hoeft niet perse vooraf te kiezen hoe-
veel rondes je wil lopen. Gaat het goed, dan 
kun je nog een extra rondje lopen. Gaat het 
minder goed, dan loop je een rondje minder. 

Inschrijven kan vooraf via inschrijven.nl (tot 
en met 9 maart). De kosten bedragen € 6,00 
voor senioren en € 3,50 voor jeugd t/m 15 
jaar. Na-inschrijving kan ook. Op de dag zelf 
kunt u zich inschrijven bij het wedstrijdsecre-
tariaat in La Cantina, aan de Postelseweg in 
Eersel (ongeveer 50 meter na restaurant De 
Keizer). Daar is ook gelegenheid om u om te 
kleden en iets te drinken.

Om 10.00 uur starten we met de recreanten, 
vanaf 11.00 uur starten we met de wedstrijdlo-
pers (senioren, masters) en de junioren A en 
B. Vanaf 12.30 uur start de jeugd. 

Kijk voor meer informatie op de website 
van AV DES of op de site van de Kempische 
Crosscompetitie.

www.avdes.nl

Zondag 13 maart Dieprijtcross

HOOGE MIERDE - Wandelen en hardlopen 
door het groen van landgoed De Utrecht, 
met speciale toestemming van de bos-
wachter. Wandelaars die kunnen kiezen 
voor 5, 10 of 15 kilometer, hardlopers in een 
trailrun voor 10, 15 of 25 kilometer en een 
canicross (baasje met hond) die om 11.00 
uur start. De Dorpslopers uit Hooge Mier-
de maken het voor iedereen die van be-
wegen en de natuur houdt mogelijk om op 
zondag 6 maart naar buiten te gaan. 

Het inschrijfgeld van de deelnemers (€ 10,- 
en € 5,- t.m. 12 jaar) gaat linea recta naar 
het KWF, die het besteed voor onderzoek 
naar kanker. De tocht is voor de Dorpsloper 
uit Hooge Mierde hun voorbereiding op de 
Vrijthof-Vrijthof Challenge van Maastricht 
naar Hilvarenbeek, waar ze op 23 april wan-
delend en hardlopend de strijd aangaan.

De Dorpslopers bestaan nu vijftien jaar en in 
die vijftien jaar gebeurde er veel: leuke en min-
der leuke dingen. Er werd veel gesport en op 
die manier aan gezondheid gewerkt, maar het 
kon niet voorkomen dat ook enkele leden met 
kanker te maken kregen. Gelukkig voor hen 
is het onderzoek naar genezing van kanker 
al ver gevorderd en kunnen er telkens nieuwe 
vindingen worden gedaan. Maar ze weten ook 
dat niet iedereen dat geluk heeft en dat je er 
nog steeds aan kan overlijden. Om verder on-
derzoek naar de genezing van kanker mogelijk 
te maken gaan zij zich uitermate inspannen. 
Allereerst doen ze dat met de organisatie van 
hun wandeltocht, trailrun en canicross, waar-
van start en finish bij de Spartelvijver aan de 
Weeldsedijk is. De routes zijn geheel uitgepijld 
en daardoor makkelijk te volgen. Voor zowel 
de wandeltocht als run kan er gestart worden 
tussen 08.00 en 14.00 uur. Naast het sportieve 

deel is er voor de toeschouwers ook een kleine 
markt waar bij een enveloppenkraam bijzon-
dere prijzen te winnen zijn. De prijzen zijn ge-
sponsord door de plaatselijke middenstand, 
waardoor ook hier de opbrengst geheel ten 
goede komt aan het goede doel. Na afloop is 
er voor elke deelnemer een kop warme soep.

Bij de Vrijthof-Vrijthof Challenge, de monster-
tocht waar ze op 23 april met een eigen hard-
loopteam (in estafette) en wandelteam aan 
deelnemen, komt voor de Dorpslopers straks 
het echte werk. De wandelaars lopen dan 
ruim 100 kilometer in twee dagen, de esta-
fettelopers doen dat in één dag. “Bewegen 
is voor iedereen goed”, zegt Sjef Verbaandert 
van de organisatie. “Want hoe belangrijk het 
ook is om kanker te genezen, nog beter is het 
natuurlijk om het te voorkomen met een ge-
zonde leefwijze.”

Voorinschrijven voor de wandeltocht, trailrun 
en canicross kan door een mail te sturen naar  
leoavendonk@gmail.com. Deelnemers die 
ter plekke nog af moeten rekenen wordt ge-
vraagd dit zoveel mogelijk cash te doen i.v.m. 
beperkte pin-mogelijkheden.

De Dorpslopers organiseren trailrun, 
wandeltocht en canicross
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in jouw regio

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

WIL JIJ MOOIE PROJECTEN 
MAKEN?

KOM BIJ ONS WERKEN  
ALS TIMMERMAN OF  
UITVOERDER!

Bel of stuur een app naar 06-57558217

 
Interieurverzorg(st)ers m/v

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

Mastbos 23 - Bladel  
T. 0497-388458

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

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

 
Dan heeft Schoonmaakbedrijf Roefs een mooie schoonmaakbaan 

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

en wij nemen snel contact met je op.

Mailen kan ook:
tamara@schoonmaakbedrijfroefs.nl

VACATURE
Je houdt van een leuke dynamische omgeving om in te werken. De klant staat voor 
jou centraal en aan hen lever je diensten en reparaties. Verhagen Elektroservice is 
een bedrijf waar de klant Koning is. Ons bedrijf staat al meer dan 30 jaar bekend als  
klantvriendelijk en servicegericht bedrijf op het gebied van witgoed.

Wij zijn per direct op zoek naar nieuwe collega’s voor

Witgoed servicemonteur 
voor het repareren van wasmachines,

drogers, vaatwassers, vriezers etc.

Heb je interesse in deze vacature? 
 Neem contact op met Ron Verhagen via 0497-642475 
of e-mail naar winkel@verhagenelektroservice.nl.

Steenslag 5 (Rondweg) • Bladel
Telefoon: 0497-642475

www.verhagenelektroservice.nl
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Administratief medewerker (16-24 uur)

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

Kom jij ons superteam versterken?

Fitcoach
met baliewerkzaamheden
• Vind je het leuk om met mensen te werken en te ontzorgen?
• Heb jij een Fitvak diploma óf ervaring in de fi tness?
• Ben je sociaal?
• Heb je affi niteit met Social Media en marketing?
• Ben je communicatief goed onderlegd?
• Wil jij graag werken in een sportieve werkomgeving?

Dan zijn wij op zoek naar jou!
Wij bieden:
• Contract voor 12-15 uur.
• Vaste werkdagen:

Dinsdag   16.00u-21.30u
Woensdag   8.00u-12.00u
(overige uren in overleg)

• Marktconform salaris
• Reiskostenvergoeding

Wie wij zijn:
We zijn een Fysio- en 
Sportcenter met 3 locaties: 
Bladel, Hapert en Hoogeloon. 
Er zijn 13 fysiotherapeuten en 
4 fi tcoaches werkzaam. 
Je werkplek is in Hapert.

Fysiocenter Bladel, Hapert en Hoogeloon

E ronald@fysiocenters.nl • T 06 17 96 65 83
www.fysiocenters.nl • www.sportcenterhapert.nl
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Vanwege onze drive, continue groei en klantvragen zijn er 
daadwerkelijk altijd vacatures die ingevuld mogen óf eigenlijk 
moeten worden. Ons uitgangspunt; we willen samen succesvol 
zijn! Hierbij maken we gebruik van ons WIN-WIN-MODEL
zoals je hieronder kunt zien.

Onze vacatures zijn altijd toegespitst op 
onze pijlers: think, make en/of organize. 
Dit binnen een hightech, dynamische en 
uitdagende werkomgeving.

BIJ WILVO gaat het niet om
ervaring, maar om ambitie. Tijdens 
een kennismakingsgesprek staan
er daarom drie vragen centraal:
Wie ben jij?  |   Wat wil jij?  |  Wat 
past het beste bij jou?

Een vacature hoeft bij WILVO niet 
altijd ingevuld te worden op basis 
van de meest wenselijke opleiding. 
Het gaat om competenties en per-
formance in de praktijk!

Binnen WILVO kun je aan de slag als 
junior, medior of senior. Jouw ambitie-
niveau bepaalt de lat.

De primaire Žn secundaire arbeids-
voorwaarden bij WILVO zijn top. De 
doorgroeimogelijkheden zijn einde-
loos!

1.

2.

4.

5.

3.

WIN-WIN MODEL.
SAMEN SUCCESVOL.

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

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

Gratis sporten bijBekijk alle vacatures op werkenbijwilvo.nl

Meer over GFM én openstaande 
vacatures op the-best-part.nl

e

part of

Assistent Teamleider Cleaning      
38 uur | MBO / HBO niveau

Logistiek Medewerker
38 uur | MB0 niveau

Lasser / Constructiebankwerker
38 uur | MBO niveau

CNC Zetter / Kantbank Operator
38 uur | MB0 niveau

Technisch Inkoper
38 uur | HBO / WO niveau

Productieplanner
38 uur | HBO niveau

Ter uitbreiding van ons team zijn
wij op zoek naar nieuwe collega’s:

Assistent-Accountant
MBO-niveau / HBO-niveau (min. 24 uur)

Als Assistent-Accountant op MBO-niveau bestaan jouw 
werkzaamheden uit het (digitaal) verwerken van financiële 
admini straties, het verzorgen van aangiften omzetbelasting en 
het voorbereiden van jaarrekeningen. Indien je een afgeronde 
relevante opleiding op minimaal MBO-niveau hebt en een brede 
interesse in automatisering, nodigen wij je uit te solliciteren. 
Relevante werkervaring is gewenst maar niet noodzakelijk.

De Assistent-Accountant op HBO-niveau is samen met een 
accountant verantwoordelijk voor een aantal relaties. Je advi-
seert en begeleidt deze cliënten op zowel fiscaal als financieel 
gebied. Daarnaast behoren het verzorgen van fiscale aangiften, 
het samenstellen van jaarrekeningen en het opstellen van 
tussentijdse rapportages en prognoses tot jouw takenpakket. 
Je hebt een afgeronde opleiding op HBO-niveau en een grote 
mate van zelfstandigheid en verantwoordelijkheid. Een aantal 
jaren ervaring op een accountantskantoor, brede interesse in 
automatisering en kennis van Unit 4 software zijn een pre.

Solliciteren?
Stuur dan jouw sollicitatiebrief met CV naar:
Castelijns & Swaans accountants-adviseurs
T.a.v. Karlijn Thomassen, Nieuwstraat 98, 5521 CE Eersel
Of digitaal naar: k.thomassen@castelijns-swaans.nl

Word jij ook
blij van cijfers
en getallen?
SOLICITEER DAN NU!

Castelijns & Swaans
accountants-adviseurs is een 
accountantskantoor in Eersel 

met 23 medewerkers, dat 
werkzaamheden uitvoert voor 

een groeiend aantal relaties 
uit zeer gevarieerde branches

voornamelijk gevestigd in 
het zuiden van Nederland. 
Tot onze cliënten behoren 

middelgrote ondernemingen, 
ondernemers in het midden- 

en kleinbedrijf, non profit 
organisaties en agrarische 

bedrijven.

Klantgerichte service,
actieve advisering en

persoonlijke aandacht staan 
centraal in onze
dienstverlening. 

Kom jij ons team versterken? Wij ontvangen al onze gasten met  

onze mooiste glimlach! Landgoed de Biestheuvel in Hoogeloon is  

een dynamisch recreatiebedrijf, welke bestaat uit Groepsaccommodaties, 

Outdoor-activiteiten en Horeca voor vergaderingen en feesten.  

Wij richten ons voornamelijk op groepen, van klein tot groot.  

Alle faciliteiten zijn daarvoor onder één dak aanwezig.

Lijkt het jou leuk om bij ons te komen werken?  

We hebben de volgende vacatures:

Bediening (fulltime en parttime)

Kok/keukenhulp (fulltime of parttime)

Outdoor-instructeurs (parttime)

Schoonmaakmedewerkers (parttime)

Kijk op onze site www.biestheuvel.nl/vacatures voor meer uitleg.

Uren zijn in overleg samen te bepalen.

Lijkt één van deze vacatures iets voor jou?  

Bel dan direct naar (0497) 591 257 of mail naar arjan@biestheuvel.nl,  

dan maken we graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek!

Hoogcasteren 25 • 5528 NP Hoogeloon • Telefoon (0497) 59 12 57 
info@biestheuvel.nl • www.biestheuvel.nl

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 Hamelendijk 2, 5541 RA Reusel  |  +31 (0)497 389070  |  solliciteren@faes.nl  |  www.faes.nl

Wil je onderdeel worden van The Packaging People van Faes? 

Goed nieuws, want we zijn op zoek naar nieuwe aanwinsten 

voor ons team!

Enthousiaste professionals in een open werksfeer
Faes, ooit begonnen als flightcase bouwer, is een alleskunner 

op het gebied van industrieel verpakken. Het team van 

Faes vormt samen ‘The Packaging People’, een groep 

experts met jarenlange ervaring in maatwerkverpakkingen, 

verpakkingsdiensten en verpakkingsmanagement. Zij zetten 

zich iedere dag in om met hun kennis, ervaring en creativiteit 

verpakkingsoplossingen op maat te leveren.

Wil jij mee groeien met The Packaging People? Scan de QR code of kijk op 

faes.nl/werken-bij voor de volledige omschrijving en solliciteer direct!

Kom jij ons team
versterken?

Chauffeur

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

Werk-
voorbereider

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

Monteur
Cleanroom
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WERKEN IN HET JONG EN GEDREVEN TEAM VAN

HENDRIKX DEUREN EN KOZIJNEN

K O M  J I J  O N S  T E A M  V E R S T E R K E N ?

VACATURESVACATURES

HENDRIKX-DEUREN-KOZIJNEN.NL
NIEUWSGIERIG? GA NAAR:

Gekwalificeerd zelfstandig Gekwalificeerd zelfstandig 
monteur ‘montage leider’monteur ‘montage leider’

Leerling monteurLeerling monteur

Calculator/ verkoperCalculator/ verkoper

SOLLICITEER NU! STUUR EEN MAIL NAAR: BERT@HEDEKO.NL 
OF BEL ONS OP 0497 – 870032

VACATURE:
Allround 
Magazijnmedewerker

Kijk voor meer
informatie op
www.pukbenelux.com

Interesse?
Neem contact op met Dave
Bourgonje via 0497 - 799 725 of
dave.bourgonje@pukbenelux.com

P U K  B E N E L U X  B . V .

B E N  J I J  O P  Z O E K  N A A R  E E N

L E U K E  B A A N  I N  D E

L O G I S T I E K ?  W E R K  J E  G R A A G

S A M E N  I N  E E N  H E C H T  T E A M

B I N N E N  E E N  G E Z E L L I G

K E M P I S C H  B E D R I J F .  D A N  Z I J N

W I J  O P  Z O E K  N A A R  J O U ! PUK Benelux B.V. 
Meerheide 212 | 5521 DW | Eersel

BEDRIJFSPROFIEL
Barbas Bell� res is de fabrikant van 
houthaarden en gashaarden. Alle 
haarden worden in eigen beheer 
ontwikkeld en geproduceerd in 
de fabriek te Bladel. Maar liefst 
17.500 haarden per jaar! Met ruim 
150 vakkundige medewerkers en 
verkoopafdelingen in Nederland, 
België, Engeland en Frankrijk is 
Barbas Bell� res toonaangevend en 
één van de grotere spelers in deze 

industrie. En nog steeds groeiende!

Binnen Barbas Bell� res 
zijn we op zoek naar

 Medewerker technische dienst
 Lasser (MIG /MAG)
 CNC Kanter
 Montage medewerker / monteur
 Laseroperator
 Lasrobotoperator
 Spuiter
 Marketing- en communicatie specialist

Aanbod

 Een afwisselende baan waarin 
je veel gaat leren.

 Vaste banen
 27 vakantiedagen en 13 ATV dagen
 Een goed salaris (CAO Metalektro)
 Bij een professionele organisatie

Reacties aan  hr@barbasbell� res.nl
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Juwel koudwater aquarium met verlichting, 
filter, onderkast steentjes en planten, H 35 cm, 
Br. 80 cm, inhoud ± 100 liter. 
Tel. 06-42825460.

Winterbanden op stalen velgen (Hyandai Atos), 
155-70-R13, profiel 4,5 tot 6 mm, steek 4x114,3, 
naaf 67,1, ET: 46. € 100,-. Tel. 06-21425413.

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

4 l.m. velgen, 16 inch, steek 4*108, br. 6.5J ET25 
TREZ 3SA25, voor Citroen/Peugeot.
Tel. 06-57548083.

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

Olivetti typemachine, Studio 46, werkt prima, 
met koffer. € 20,00. Tel. 013-5091449.

Baby-wipstoeltje met staande speelgoedrekje, 
kunststof. Samen € 10,-. Tel. 06-44194888.

Nieuwe, complete boxspring, 90x200, met 
matras en bescherming, 16 cm. € 150,-. Foto’s 
op verzoek. Tel. en app 06-51005062.

Winterbanden op stalen velg, 4-gaats, van 
Peugeot 5008, 215/55 R16, profiel 5 mm. 
Vraagprijs: € 100,-. Tel. 06-11864880.

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

Veiligheidsglas, 9 mm, 7 stuks 64x80, 2 stuks 
64x100, 6 stuks 79x122. Tegels travertin, 20 
stuks 80x30, 20 stuks 62x30. Tel. 0497-384600.

2 stellingen met samen 10 aflegbladen, van 40 x 
80 x 180 cm hoog, hout. € 10,- p/st. 
Tel. 06-49507923.

Verf, 8 blikken van 1 ltr., kleurlak chocolade-
bruin, zijdemat, met water verdunbaar. 
€ 10,- p/blik. Tel. 06-49507923.

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

Etna magnetron-oven, draaiplateau. Inh. 25 ltr. 
h. 30, br. 50, d. 40, tijdelijk gebruikt, z.g.a.n. 
€ 80,00. Tel. 06-22297428.

Voor- en achterbumper met onderdelen voor 
Peugeot 307, nieuw, € 75,-. Achterlichtbalk met 
13 pol stekker. € 15,-. Tel. 06-15575024.

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

Professionele benzinetanks, 5 liter, 3 stuks, 
i.g.st. Tel. 06-54657531.

Phaff 85 naaimachine, oud model, werkt nog 
goed. Buggy, merk Quinny, inklapbaar.
Tel. 06-15575024.

Rolgordijn voor Velux dakraam, i.g.st. Br. 115.5 
cm. Tel. 06-54657531.

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.

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

Belinea kleurenmonitor, 23 inch, VGA. 
Tel. 06-49507923.

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

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

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

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

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

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

Snorfiets, merk Batavus City, opknapper, € 60,-. 
Opdekdeur, 201x80 cm, een nette deur, € 20,-.
Tel. 0497-384600.

Grenen houten bed, 90x200, met Auping 
spiraalbodem en matras. Gebruikt, maar i.g.st. 
€ 40,-. Tel. 06-19870285.

2 houten eettafels + 6 stoelen, elk € 145,- p.st. 
Bed, zwaar hout, 2x2 m + matras, € 150,-. 
2-pers. zalmkleur zitbank, € 300,-. 2 metalen 
rode prullenbakken, € 10,-. Rotanstoel, stoffen 
zitting, € 5,-. Ovale spiegel, houten lijst, € 5,-. 
2 Wedgewood dekschalen, € 10,-. Ronde 
muurklok, batterij, € 4,-. Rieten mand, groot, 
€ 5,-. Voor foto’s bel 06-39366240.

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

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

GEZOCHT: SCHOONMAAKSTER M/V
Voor ca. 32 uur per maand om onze mooie 
groepsaccommodatie De Pastorie in 
Lage Mierde mooi te houden! 
Werkdagen met name op maandag en vrijdag. 
Voor meer informatie bel 06-20410890 
of kijk op www.depastorielagemierde.nl

GEZOCHT: Interieurverzorgster voor 3-4 uur 
per 2 weken in Netersel. Whatsapp of bel:
06-51829916.

GEZOCHT: Poetshulp voor 2 uur p.wk. in 
Hooge Mierde. Liefst op woensdag, maar 
andere dag bespreekbaar. Tel. 013-5091685.

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

GEZOCHT: Kleine tuin om bij te houden voor 
gepensioneerde, geen zwaar snoeiwerk. 
Tel. 06-23233247.

VERLOREN: Kleine Spyder X drone, rood, 
met batterij, ergens bij de Molenstraat of 
Lijsterstraat in Hapert. Tel. 06-30988269.

GRATIS AF TE HALEN: 4 Continental 
winterbanden op lichtmetalen velgen. 
BMW 2 of 3 serie 225/45 R17. 
Info: Vessem5512@hotmail.com

GRATIS AF TE HALEN: Bijrijdersbankje Fiat 
Ducato/Citroën Jumper. Tel. 06-23277020.

GRATIS AF TE HALEN: Gebruikte Waalformaat 
klinkers, 20 x 5 x 6 cm (lxbxh), ± 10 m2.
Tel. 06-20375612.

GRATIS AF TE HALEN: 2 Goodyear auto-
banden, maat 215x50R17, profiel: ± 8 mm.
Tel. 06-15618242.

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

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

GEVRAAGD: Oude bromfiets, jukebox, boten, 
camper, flipperkast, buitenboordmotor, oude 
benzinepomp etc. Tel. 06-46331823.

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: Oude computer of tv, in omg. van 
Bladel, kom gratis ophalen, mag incompleet 
zijn. Tel. 0497-387001.

GEVRAAGD: Oude reclameborden, platen 
voorwerpen. Materiaal: emaille, hout, karton, 
aardewerk. Tel. 06-40211690.

 Deze rubriek is uitsluitend bedoeld voor particuliere 
inwoners van de gemeente Bladel, de gemeente 
Reusel-De Mierden en de kernen Vessem en Duizel. 

Particulieren kunnen gratis een ‘meeltje’ plaatsen tot 
20 woorden voor de aan- en verkoop van huishou-
delijke spullen en voor het melden van gevonden en 
verloren voorwerpen. Boven de 20 woorden betaalt u 
€ 8,- tot een maximum van 40 woorden. 

Het meeltje blijft staan tot u het weer afmeldt of 
het wordt vervangen door een recenter meeltje van 
een ander indien er een groot aanbod van meeltjes is.

U kunt uw ‘meeltje’ inclusief uw adresgegevens en 
telefoonnummer sturen naar: 
• info@pc55.nl 
• www.pc55.nl/opgave-meeltje
•  inleveren bij PC55, Hoefblad 40, Hapert.

Berichten die voor maandag 24.00 uur worden aange-
leverd, worden in de eerste uitgave daarna geplaatst. 

Heeft u een commercieel getint bericht of groter ‘goed’
(tot 20 woorden) dan kan deze geplaatst worden voor 
een schappelijk tarief van € 10,- (vooraf te betalen) 
per geplaatst bericht (per keer). Denk hierbij aan 
auto’s, caravans, gebouwen verhuur, (semi)bedrijfs-
matige verkoop van standaard producten e.d.. Boven 
de 20 woorden betaalt u € 8,- extra tot een maximum 
van 40 woorden.

PC55 behoudt zich het recht voor om in bepaalde situ-
aties af te wijken van bovenstaande richtlijnen en be-
paalde advertenties niet te plaatsen. Voor meer infor-
matie kunt u bellen naar 0497-844588 (09.00-17.00 u).

 PC55 (PostCode gebied 55) wordt wekelijks gratis verspreid in de gemeente Bladel, 
de gemeente Reusel-De Mierden en de kernen Vessem en Duizel. Oplage 17.300 ex.

Advertenties & berichten
De sluitingstijd voor het aanleveren van advertenties is maandag 12.00 uur. 
Voor teksten/artikelen en beeldmateriaal is de sluitingstijd maandag 24.00 uur of in overleg. 
De aanleverspecificaties staan vermeld op de website www.pc55.nl.

Note:
Alle teksten dienen voorzien te zijn van naam, adres en telefoonnummer. 
Zonder deze gegevens komt het bericht niet in aanmerking voor plaatsing. PC55 behoudt zich het recht voor om berichten 
te weigeren. Berichten en/of advertenties die door omstandigheden niet geplaatst zijn geven geen recht op schadevergoe-
ding. Kopij en beeldmateriaal dient vrij van rechten te worden aangeleverd.

Copyright
Alle afgebeelde gegevens, waaronder teksten, foto’s, illustraties en grafisch materiaal, zijn in eigendom of licentie bij PC55 
en worden beschermd door auteursrecht, merkenrecht en/of enig ander intellectueel eigendomsrecht. 
Het is niet toegestaan de inhoud van de krant te vermenigvuldigen of tegen vergoeding 
beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PC55.

Redactie & Contactgegevens
PC55
Contactpersoon: Rob Luijten
Hoefblad 40  •  5527 KV  Hapert
Telefoon: 0497 - 844 588    PC55 is aangesloten bij
E-mail: info@pc55.nl
Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

beschikbaar te stellen aan derden, zonder de uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van PC55.

Colofon

Website: www.pc55.nl                                         Drukwerk: Rodi Media

TE KOOP

GEVRAAGD

GEZOCHT

VERLOREN

GRATIS

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

zonnepanelen ●  warmtepompen ●  zonneboilers

MEER DAN 40 JAAR ERVARING

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE

Bezorgklacht?
Laat het ons weten via 

www.pc55.nl/bezorgklacht

PC55...bijna
iedere week 
op de mat!

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

Goed om te weten!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

WWW.PVANDEVEN.NL

Wilhelminalaan 3  •  Vessem  •  Tel. 0497-591766
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Petrusklepel
Elke maand ga ik naar een bezinningsdag 
voor priesters. Het is een combinatie van 
samen bidden, eten en praten. Er komt dan 
ook een spreker die een actueel onderwerp 
behandelt. Het zijn mooie dagen, waarop ik 
altijd iets nieuws leer. Zo sprak ik een collega 
die vroeger advocaat was en daarna priester 
is geworden. Hij werkt nu onder studenten. 
Samen met hen kijkt hij af en toe naar een 
stukje van een nieuwe film over Jezus. De film 
heet ‘The Chosen’ en is dankzij Angel Studio’s 
gratis te bekijken via internet. Ik dacht, die tip 
geef ik door aan mijn parochianen! De Veer-
tigdagentijd komt eraan en daar past deze 
film goed bij. Dus wie invulling zoekt voor de 
vastentijd kan terecht op: www.angelstudios.
com. Telkens als je een stukje gekeken hebt, 
kun je voor jezelf de vraag stellen: Wat heb 
ik eigenlijk gezien? Wat doet het mij? Kan ik 
dat verbinden met mijn leven nu? Vooral voor 
jongeren die weinig Bijbelverhalen horen, 
kan het een rijke ervaring zijn. Ik wens u al-
vast een fijne Vastenaovond toe!

Pastoor Schilder

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

8e Zondag door het Jaar
Zondag 27 februari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
11.00 uur: Hapert, Den Tref, Carnavalsdienst 
                 ‘Lang genoeg gewacht’

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

Dinsdag 1 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Aswoensdag 
(vasten en onthouding)
Woensdag 2 maart
09.00 uur: Hapert, Den Tref
09.15 uur: Casteren Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur  Bladel, Kerk, Aanbidding

Donderdag 3 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt,
                 Eucharistieviering

H. Casimir
Vrijdag 4 maart
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 5 maart
17.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 Biechtgelegenheid
17.30 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

1e Zondag van de Vasten
Zondag 6 maart
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 5 en 6 maart)

Bladel zaterdag:
- Alda Coolen-Verhagen en Janus Coolen

Bladel zondag:
- Nol en Miet Maandonks-Antonissen

Casteren:
- Overleden familie Castelijns-de Kinderen (f)

Hapert:
- Riet Luyten-Sleddens
- Petronella van den Endert 
  en Laurentius Bierens
- Overleden familie 
  Van de Put-van der Heiden (f)
- Jan Bergmans en zoon Henk
- Overleden ouders Plasmans-van der Aa 
  en de dochters Ciska, Rika en Ans
- Wil Lepelaars

Hoogeloon:
- Voor de in 2021 overleden leden van 
  de Seniorenvereniging Hoogeloon

Mededeling:
-  In de vastentijd bidden we in Bladel op za-

terdagen, om 17.00 uur, de Kruisweg.

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

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

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

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

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

8e Zondag door het Jaar
Zaterdag 26 februari
16.00 uur: Eucharistieviering
17.30 uur: Carnavalsmis
- Theo Lavrijsen en Nelly Lavrijsen-Sweijen
- Peter van Eijk
- Will Basemans

Zondag 27 februari
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Jaargetijde Zus van Hoppe-Heuvelmans
- Herman Swaanen
- Piet van de Ven (vw. verjaardag)
- Louisa de Kort-Neeckx
- Sjef Merckx en Riek Merckx-Maas
- Noud Poppeliers
- Marij Lauwers-van Lieshout
- Jaargetijde Wim Michiels

Aswoensdag
Dag van vasten en onthouding
Woensdag 2 maart  
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 3 maart
18.30-19.00 uur 
Uitstelling van het Allerheiligste
Aanbidding
Instelling van het Allerheiligste
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 4 maart
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

1e Zondag van de Vasten
Zaterdag 5 maart
16.00 uur: Eucharistieviering
- Anneke Hoeben-Geboers

Zondag 6 maart
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Miet van de Voort-Meulenbroeks 
  en Nol van de Voort
- Toon van Gisbergen
- Jan Vrijsen en Miet Vrijsen-van Gestel 
  (vw. jaargetijde Miet)
- Petronella Lavrijsen en Piet Lavrijsen
- Henk van Loon, Gerrit Sanders 
  en Miet Sanders-van den Borne

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 27 februari: 10.00 uur. Mevr. J. Ockhuijsen uit Bladel
Zondag 6 maart: 10.00 uur. Mevr. A. Nieuwenhuizen uit Eindhoven
Zondag 13 maart: 10.00 uur. Ds. R. Wijkhuizen uit Helmond

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

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 27 februari: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 6 maart: 10.00 uur. Ds. R. Wijkhuizen uit Helmond
Zondag 13 maart: 10.00 uur. Kempendienst in Bergeijk, ds. M.J. Kreeft uit Eersel

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

help elkaar koop lokaal

BLOEMENJuwelier BOEKEN

BLOEMEN Juwelier

SCHOENEN Juwelier

SCHOENEN

SCHOENEN
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Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

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

Volledig gericht op uw laatste wens 

Lizet van Hove  |  06-53347288 (24 uur)

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

INFORMATIEF

DANKBETUIGING

Hartelijk dank voor alle steun, de lieve en troostende woorden, 
de prachtige kaarten en bloemen die wij hebben ontvangen 

na het overlijden van mijn lieve vrouw, ons mam en trotse oma

    Lenie Couwenberg – Janssen 

Speciale dank aan Huisarts Patrick Morsink, 
Buurtzorg Bladel en Uitvaartzorg Van den Berk & Loonen.

Familie Couwenberg

DANKBETUIGING

Graag willen wij iedereen bedanken voor de steun en medeleven 
bij het overlijden van ons moeder, oma en superoma

 Corrie Soetens-van Spreuwel

Speciale dank gaat uit naar Dokter van Bommel, 
Sint Joriszorg en Zuidzorg.

Familie Soetens
Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

Maandag: Gesloten wegens carnaval

Dinsdag:          07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
   
  Gesloten wegens carnaval

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-11.45 uur: biljartcompetitie driebanden poule A 
   10.00 uur-15.00 uur: dagopvang d’r tussen uit (d’n Overkant) 
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
   13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre poule B
   19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaart, biljarten

Donderdag:     09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  09.00 uur-11.45 uur: biljartcompetitie driebanden poule B
  09.30 uur-10.30 uur: cursus Klik en Tik door bibliotheek
  09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t kwetternest (d’n Overkant)
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules
  13.30 uur-16.30 uur: bridgen (d’n Overkant)
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken  
  13.30 uur-16.30 uur: biljartcompetitie libre poule C

Vrijdag:          07.30 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  09.00 uur-11.45 uur: biljartcompetitie driebanden poule C
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken  

De Kloostertuin is weer open volgens de landelijk geldende regels. Alleen als u een doorver-
wijzing en een afspraak hebt gemaakt met de bloedafname dienst kunt u deze post bezoeken. 
De regels m.b.t. het coronavirus hangen op de buitendeur van Steunpunt De Kloostertuin.

Voor meer informatie kunt u ook 
onze websites bezoeken

www.kloostertuin-hapert.nl
& 

www.kbohapert.nl

AGENDA 
‘DE KLOOSTERTUIN’ HAPERT

MAANDAG
28 FEBRUARI

T/M
VRIJDAG 
4 MAART

BLADEL - DeGoei-
plak is een activi-
teitenvoorziening 
in Bladel voor 
thuiswonende ou-
deren die in Bla-
del wonen en door 

hun leeftijd of beperkingen niet mee kunnen 
doen aan reguliere activiteiten. Een zorgin-
dicatie is niet nodig om deel te nemen. 

DeGoeiPlak is vanaf nu weer geopend voor een 
open inloop op dinsdag, woensdag en donder-
dag van 10.00 tot 13.30 uur. Met name op de 
woensdag hebben we nog voldoende ruimte 
om gasten te verwelkomen. Er wordt koff ie en 
thee geschonken en heerlijke lunch geserveerd 
tegen het gebruikelijke tarief. Vervoer is weer 
mogelijk (graag wel even aanmelden).

Beweeg- en handwerkclub
Op donderdagochtend is er een handwerk-
club en op donderdagmiddag een beweeg-
club. Beide groepen zouden graag nieuwe 
deelnemers verwelkomen.  

Zelfhulpgroepen
Wekelijks vinden er zelfhulpgroepen plaats 
waarvoor u zich ook kunt aanmelden. Deze 

zelfhulpgroepen zijn bedoeld voor mensen 
die een belangrijke of ingrijpende ervaring 
in hun leven hebben doorgemaakt. Lotgeno-
ten weten als geen ander hoe iemand zich 
voelt en zij kunnen tips en ervaringen delen.
De zelfhulpgroep worden ondersteund door 
vrijwilligers/mede ervaringsdeskundigen en 
er is dus geen professionele begeleiding aan-
wezig. Deelname is anoniem en kosteloos. 

Infopunt Zorg en Welzijn
Op maandag en vrijdag is het infopunt Zorg 
en Welzijn open tussen 09.30 en 11.30 uur.
Speciaal voor mantelzorgers is de gemeen-
te Bladel samen met Cordaad Welzijn het 
inloopspreekuur Mantelzorg gestart. Iedere 
eerste maandag van de maand kunt u hier te-
recht voor ondersteuning van 10.00 tot 12.00 
uur. Medewerkers van Cordaad Welzijn en 
mantelzorgondersteuner Eva Delissen zullen 
hier aanwezig zijn om al uw vragen te beant-
woorden. Je mag ook e-mailen naar infozor-
genwelzijn@welzijndekempen.nl 

Voor vragen kunt u contact opnemen 
met Ivonne Megens van Cordaad Welzijn.               
telefoon 06-57782844 of e-mail naar 
imegens@welzijndekempen.nl of loop even 
binnen bij Kloostertuin 2 in Bladel.

Dagactiviteiten DeGoeiPlak
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