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Door Renate Mattijssen

BLADEL - Het zijn letterlijk de laatste lood-
jes voor burgemeester Bosma. Nog een 
paar dagen en dan doet hij de burgemees-
tersketen van de gemeente Bladel voor-
goed af. Hij verruilt deze betrekking voor 
een andere: hij wordt Dijkgraaf van het 
Hoogheemraadschap in Noord Holland. 
Een functie die slechts sporadisch vacant 
komt: voor Remco Bosma was het dan ook 
nu of nooit. Het werd ‘nu’.

Eerste termijn
Een burgemeester die vertrekt, kan niet 
anders dan even terugblikken op de tijd die 

voorbij is gegaan. Vier jaar, op de kop af, was 
hij burgemeester in de gemeente Bladel. “Ik 
deel deze tijd op in drie termijnen”, begint 
burgemeester Bosma de terugblik. “Ik start-
te met een uitgebreide kennismakingstoer. Ik 
wilde de inwoners en de verenigingen graag 
leren kennen. Ik noem het wel eens de witte-
broodsweken. Die periode is een tijd van op-
bouwen geweest: nieuwe contacten leggen, 
kijken waar de aandachtspunten liggen en 
vooral kijken – wederzijds – wat voor vlees 
we in de kuip hadden.” 

Tweede termijn
Na dat eerste jaar brak corona uit en ging 
de wereld op slot. “Al het leuke was ineens 
verdwenen”, gaat Bosma verder. “Contacten 
werden afgehouden, activiteiten gingen niet 
door, er kwam zelfs een avondklok. De hele 
wereld kwam tot stilstand en alles wat ik 
had opgebouwd, viel dood. Ontzettend jam-
mer want ik kwam er net een beetje lekker 
in. Er werd in de coronatijd echt een beroep 
op mij gedaan als burgervader, ik moest de 
inwoners toespreken, soms streng, meestal 
steunend. Als verantwoordelijke voor de 
Openbare Orde en Veiligheid moest ook ik 
beslissingen nemen die ik niet leuk vond of 
waar ik zelf persoonlijk niet achterstond. Er 
was maar één doel: Nederland zo snel moge-
lijk weer open, zonder al te veel slachtoff ers. 
Het was voor niemand en dus ook niet voor 
mij, een leuke periode.”

Derde termijn
De derde termijn begon direct na de verkie-
zingen. “De portefeuille Economische Zaken 
deed ik met veel plezier. Tijdens de pandemie 
heb ik zitting gehad in het Regionaal Beleids-
team en werkte ik mee aan het Economisch 
Herstelplan. Toen er een nieuw gemeente-
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In navolging van de collega’s in Reusel - de Mierden heeft ook de Bladelse 
gemeenteraad unaniem besloten niet verder te gaan met de voorgenomen 
vestiging van een “Grondstoff encentrum” op het KBP in Hapert.

Wij zijn blij dat veranderd inzicht tot dit verstandige besluit heeft geleid. Door 
deze beslissing worden juridische procedures vermeden waardoor onze externe 
kosten beperkt blijven. We zullen daarom, zoals destijds beloofd, de ontvangen 
donaties naar rato restitueren. 

Samen met jullie stonden we sterk en wij danken iedereen die daar op enigerlei 
wijze aan heeft bijgedragen.

En voor u een goed en gezond 2023.

Bestuur DNWHapert
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Groot Assortiment in 
Kamerplanten, 

Binnerpotterie en 
Woonaccessoires

Hulselseweg 11        Openingstijden Januari & Februari:
5531PE Bladel        Maandag:  12:00 - 18:00 uur
Tel: 0497 360215       Di t/m Vr.:  09:00 - 18:00 uur
info@tuincentrumgroenen.nl   Zaterdag:  09:00 - 17:00 uur
www.tuincentrumgroenen.nl   
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Groot Assortiment in Kamerplanten!

DIVERSE OVERHEMDEN
EN TRUIEN 

vanaf € 20,-
KORTINGEN 
TOT 70%MARKT 31 • 5521 AK EERSEL 

TEL 0497 512788
WWW.RONKLEDINGVOORHEM.NL

Markt 31 Eersel
0497 512 788

www.ronkledingvoorhem.nl
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SALEDe oplossing van de 
Kerst-woordzoeker was

'rijdend naar huis voor kerstmis'

De winnaar 

William Schenning

heeft een waardebon van 
€ 25,- gewonnen

van Bakkerij Wieland!

HOOGE MIERDE - Eerst een mooie ronde 
mountainbiken op Landgoed De Utrecht 
en daarna gezellig afsluiten met een glas 
glühwein. Op zondag 15 januari organi-
seert MTB club de Antilopen de Glühwein 
toertocht.

Na een afwezigheid van twee jaar wordt de 
Glühwein MTB toertocht weer gereden. Al 
meer dan 15 jaar wordt elke 3e zondag van 
januari in Hooge Mierde een MTB-toertocht 
georganiseerd. De organisatie van de toer-
tocht is in handen van Mountainbikeclub De 
Antilopen uit Lage Mierde, die door hun uit-
gebreide en enthousiaste fietservaring garant 
staan voor een mooie tocht door de Mierdse 
natuur. 

De route voert door de mooiste stukken van 
Landgoed De Utrecht en is nagenoeg volle-
dig onverhard. De fietsers rijden over heide-

velden en door de uitgestrekte bossen. 
Voor de ervaren mountainbikers is er de 55 
km lange tocht die met recht uitdagend ge-
noemd mag worden. Voor diegene die 55 km 
wat te lang vinden is er de mogelijkheid om 
een toertocht te rijden van 25, 35 of 45 km 
lengte.

Natuurlijk is er een uitgebreide bevoorrading 
halverwege en op 1 km voor de finish wordt 
de tocht afgesloten met een heerlijke glüh-
wein of een stevige kop soep. Na afloop is het 
mogelijk om de fietsen af te spuiten. 

Tussen 08.00 en 10.00 uur kan er worden ge-
start bij Cafe Zaal De Bijenkorf, Myrthaplein 8 
in Hooge Mierde. Deelname aan de toertocht 
kost € 5,- p.p. Voor verdere informatie: 

www.mtb-antilopen.nl
https://nl-nl.facebook.com/MTBAntilopen

Glühwein Winter MTB toertocht

HAPERT - Een nieuw jaar. Voor velen het 
moment voor goede voornemens. Vitaler 
worden, gezonder leven en natuurlijk hoort 
daar meer bewegen bij. Zet nu de eerste 
stap en meld je aan voor een gratis kennis-
makingsclinic tennis of padel bij Tennis- en 
Padel Club De Hellekens in Hapert.  

Padel is enorm populair. Padel combineert 
elementen van twee andere sporten: tennis 
en squash. Padel is intensief, uitdagend maar 
vooral ook heel erg leuk om samen met vrien-
den en in verenigingsverband te spelen. Het 
is een sport die je snel onder de knie hebt en 
op alle niveaus kunt spelen. Eén keer mee 
doen en je bent verkocht. 

Bij TPC de Hellekens in Hapert hebben ze 
inmiddels, naast 7 tennisbanen, ook 4 padel-

banen, die dagelijks volop gebruikt worden 
door de leden. Met een lidmaatschap bij TPC 
De Hellekens kun je het hele jaar onbeperkt 
tennissen en padellen. De banen op het com-
plex aan De Lemelvelden zijn ook beschik-
baar voor verhuur aan particulieren. En ook 
bedrijven weten TPC de Hellekens te vinden 
voor de organisatie van een sportief en ge-
zellig teamuitje met daarbij de mogelijkheid 
voor een hapje en een drankje in het gezellige 
paviljoen.

Wil jij kennismaken met tennis of padel? Meld 
je dan aan voor een gratis kennismakings-
clinic en stuur een mail naar padel@dehel-
lekens.nl. Je krijgt gedurende een uur uitleg 
en speelt, samen met anderen, al direct een 
eerste partijtje. De clinics vinden plaats op 
zaterdagmiddag 21 januari vanaf 13.00 uur. 
Speciaal voor de basisschooljeugd wordt een 
padelclinic georganiseerd op vrijdagmiddag 
20 januari om 17.00 uur. 

Wedden dat het, na deze kennismaking, met 
jouw goede voornemen wel goed komt?

Goede voornemens voor 2023? 
Maak gratis kennis met tennis en padel!

Door Fred van Hoof

EERSEL - Deze cursus is bedoeld voor men-
sen met een warm hart voor de natuur en 
vogels in het bijzonder. Al 26 jaar ben ik lid 
van het IVN Bergeijk-Eersel en actief bij de 
vogelwerkgroep en heb hierbij veel kennis.

Omdat ik graag die kennis wil delen ben ik op 
zoek naar mensen die graag van alles willen 
weten over vogels. Voor iedereen die graag 
meer wil weten over vogels en de natuur in 
het algemeen is dit de uitgelezen kans. Zwem-
vogels, zangvogels, weidevogels, roofvogels, 
steltlopers, alle groepen komen aan bod. 
Ook zullen we het over de vogeltrek, territo-
ria, zomer- en wintergasten en broedseizoen 
hebben. 

We doen de mooiste vogelgebieden aan, en 
zullen vogels leren herkennen aan hun zang 
en biotoop. Geen wandeling zal na afloop van 
deze cursus nog hetzelfde zijn. Daar ik deze 
cursus alleen doe wil ik met maximaal 10 tot 12 
liefst relatief jonge, actieve mensen de natuur 
intrekken gedurende het hele voorjaar. 

Deze vogelwandelingen zullen op de zon-
dagochtenden plaatsvinden van 08.30 uur tot 
11.00/12.00 uur. We zullen de broedtijd en dus 
de lente van A tot Z ervaren. Ik heb ongeveer 
13 wandelingen ingepland, te beginnen op 12 
februari. 

Theoretische punten kunnen we onder de kof-
fiepauze van elke wandeling doen, ook kan 
men dan vragen stellen. Ook zal ik aandacht 
besteden aan het afstellen van de verrekij-
ker, zodat we goed kunnen waarnemen. Tele-
scoopkijker is aanwezig.

Deze cursus bied ik gratis aan omdat ik mijn 
kennis wil delen met mensen die echt meer 
over vogels te weten willen komen. Bij vol-
doende belangstelling zal ik een avond orga-
niseren voor nadere uitleg en wat precies de 
bedoeling is en wat je allemaal nodig hebt om 
een goede vogelaar te worden.

Als je graag de natuur intenser wilt beleven 
meld je dan aan. Opgeven kan tot 1 februari. 
Graag met naam en adres, telefoonnummer 
en geboortedatum naar fredvanhoof65@
gmail.com of tel. 06-46045819.

Vogelcursus voor beginners
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bestuur kwam, met vier in plaats van drie 
wethouders, moest ik de portefeuille EZ los-
laten en dat deed me wat. Voor mij begon het 
plezier in mijn werk af te nemen. Toen zich  
de kans voordeed te solliciteren als dijkgraaf, 
een vacature die gemiddeld eens in de 15 jaar 
vacant komt, kon ik niet anders dan reageren. 
Ik realiseer me dat ik enorm veel geluk heb 
gehad dat ik de functie heb gekregen. Heeft 
waarschijnlijk met mijn achtergrond en erva-
ring in het watermanagement te maken.”

Hoogte- en dieptepunten
Zijn ambtsperiode heeft hoogte- en diepte-
punten gekend. In gedachten laat Bosma ze 
allemaal nog even de revue passeren. “On-
langs hebben we natuurlijk de afschuwelijke 
moord in Hoogeloon gehad. Als burgemeester 
moet je er dan staan voor de nabestaanden. 
Hartverscheurend is dat. Net zoals de brand 
bij Van der Heijden. Je kunt niets doen, behalve 
steun geven. Dat die brand bijvoorbeeld toch 
iets met me deed, bleek toen ik de volgende 
dag mijn auto in de prak reed. Ik was afgeleid, 
niet met mijn gedachten bij het verkeer. Een 
burgemeester is ook maar een mens.” Verder 
is Bosma nog druk geweest met de bestrijding 
van de jeugdgroep, die voor enorme overlast 
zorgde en waren er een aantal druglabs die 
ontdekt en ontmanteld werden. “Dat zijn niet 
de leukste aspecten van het burgemeester-
schap, maar ze horen er wel bij.”

Creativiteit
Liever kijkt Bosma terug op de creativiteit die 
de corona-maatregelen naar boven haalden. 
“We hebben de lintjesregen ludiek ingevuld, 
wat bij de gedecoreerden erg positief ontvan-
gen werd. Ik kijk met veel plezier terug op het 
bezoek van Pete Hoekstra, de Amerikaanse 
ambassadeur die Bladel bezocht voor de 
4 Mei viering. Sowieso vind ik dat bijzonder 
prettige bijeenkomsten, omdat je een per-
soonlijke touch aan de speeches kunt geven. 
Dan kun je net iets meer van jezelf laten zien.”

We regelen het wel
Bosma heeft bewondering voor de inwoners 
van de gemeente. “Als je je realiseert dat we 
eigenlijk in een uithoek wonen. Best ver weg 
van alles, bijvoorbeeld een treinstation. Het 
heeft de inwoners gebracht tot de instelling 
‘we regelen het zelf wel’. Vaak lukt dat ook; 
inwoners komen voor zichzelf en elkaar op en 
krijgen veel voor elkaar. Het bepaalt zeker de 
‘couleur locale’ van de dorpen.”

Trouw aan jezelf
Naast veel mooie ervaringen, heeft burge-
meester Bosma ook veel geleerd. “Het is 
dankzij dit leerproces dat ik nu de vervolg-
stap kan maken die ik ga maken. Ik neem al 
het goede mee. Ik heb ook geen adviezen 
voor mijn opvolger, net zo min als ik die kreeg 
toen ik aan deze functie begon. Ieder doet 
het op zijn of haar eigen manier. Het belang-
rijkst is dat je jezelf blijft als burgemeester en 
dat heb ik gedaan. Trouw aan mezelf en mijn 
overtuiging.”

Adelstand
Hoe reageerde het gezin Bosma op de na-
derende verhuizing? “Door corona was nog 
niemand écht geworteld in deze gemeente”, 
vertelt hij. “Door de pandemie waren de kin-
deren nog niet veel naar school geweest en 
waren we nog niet echt heel erg opgegaan 
in het verenigingsleven. Uiteraard is het over-
legd en de uitkomst was dat ik de kans moest 
grijpen.” 

Dijkgraaf Bosma zal het vanaf 1 februari 
zijn. Moeten we dan voortaan buigen als we 
hem zien? Hij lacht: “Nee, ik word niet in de 
adelstand verheven. Al moet ik zeggen dat 
net als een burgemeester ook een dijkgraaf 
door de Koning benoemd wordt. Maar nee, 
ik blijf gewoon mezelf. Zeg maar gewoon ‘Hoi 
Remco’ als we elkaar nog eens tegenkomen.”

Afgesproken! Dan zeggen we voor nu: ‘Dag 
Remco, bedankt voor alles en veel succes in 
je volgende functie.’

vervolg van pagina 1

LOKAAL

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

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
 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

+ Koe Lo Yuk (saus apart) 
+ 2 stokjes saté

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

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!
€ 17,50

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

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

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

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

€ 26,50 p.p.
*  met uitzondering 
  van sterke dranken
* tegen meerprijs te
  verlengen tot 3 uur

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO

  1  t/m 4 jaar    €    7,30   €    8,30
  5  t/m 11 jaar    €  16,30   €  19,00
12  t/m  64 jaar    €  27,50   €  32,50
65 +    €  26,50   €  30,50

WE  ZOEKEN  EEN  WEEKENDHULP

OPEN DAG
ZATERDAG 21 JANUARI

13.00 - 16.00u
Troprijt 7 Bladel

WIJ ZETTEN EENMALIG ONZE
DEUREN OPEN VOOR IEDEREEN DIE
HET LEUK VINDT OM EEN KIJKJE TE

NEMEN BIJ KAMERAET

GRATIS IJSJE BIJ
GOED TOEVEN!

REUSEL-DE MIERDEN - In Reusel-De Mier-
den wordt de komende jaren, tot juni 2024, 
gewerkt aan het verbeteren van het leef-
gebied van vogels, vlinders, vleermuizen, 
insecten en wilde bijen.

De bedoeling van het project is om de bio-
diversiteit te verbeteren door o.a. meer nest-

gelegenheid en verbeterde biotoop te bieden 
voor de diverse verschillende soorten uilen, 
vleermuizen, patrijzen, zwaluwen, insecten 
en wilde bijen. Om dit te realiseren worden 
nestkasten, insectenhotels, diverse soorten 
bomen, hagen, struiken en bloemenranden 
beschikbaar gesteld. Het project is een sa-
menwerking tussen Orbis en Natuur- en 
(weide) vogelvereniging Reusel-De Mierden. 
Door de provincie Noord-Brabant wordt het 
gefinancierd. Via de media is hier bekendheid 
aan gegeven en zijn ook de bewoners in het 
buitengebied in de gelegenheid gesteld om 
zich hiervoor aan te melden. Het animo was 
overweldigend, we hebben ruim 100 aanmel-
dingen gekregen. Een coördinator van Orbis 
heeft contact opgenomen met de deelnemers 

en geïnventariseerd wat de mogelijkheden 
zijn. Doordat er zoveel gegadigden zijn heb-
ben we niet aan iedereen zijn wensen kunnen 
voldoen, het is daarom zoveel mogelijk ver-
deeld. Ondertussen hebben wij de uitvoering 
van het project op ons genomen.

We hebben een aantal coördinatoren die met 
de deelnemers contact op gaan nemen en af-
spraken maken wanneer de werkzaamheden 
plaats zullen gaan vinden. Onze opdracht is 
om samen met de deelnemers 8521 heesters- 
struiken en 136 bomen te gaan planten. We 
gaan ook 56 vleermuizenkasten en 6 zwa-
luwkasten ophangen en bijna 1 ha bloemen-
mengsel inzaaien. Er worden ook 5 insecten-
hotels geplaatst.

Verbeteren van leefgebied vogels, vlinders, vleermuizen, 
insecten en wilde bijen

Zondag 15 januari
Duysels 

Muziekcafé
DUIZEL - Nog even een herinnerings-
berichtje om jullie te wijzen op een ge-
zellige, bruisende muziekmiddag met 
de blues-rock groep A Few Good Men.

In dorpshuis de Smis, Smitseind 33a 
in Duizel zal tussen 16.00 en 19.30 uur 
gevuld zijn met de lekkere klanken van 
deze 4 enthousiaste mannen uit de om-
geving van Eindhoven. 

Mis het niet! Entree is € 5,- aan de deur 
of via onze facebookpagina. Tot dan!
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Acties zijn geldig t/m 28 feb. 2023 
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Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

€ 0,-
Tot 28 februari
uw hoortoestel

€ 0,-€ 0,-€ 0,*

NIEUW-
JAARS
ACTIE

Bladel
Gindrapassage 15

Verbonden blijven met iedereen die u dierbaar is. Dat is wat het juiste 
hoortoestel kan doen. En dat hoeft u nu niets te kosten! Wij vergoeden 
tijdelijk wat uw zorgverzekeraar niet vergoedt, met uitzondering van uw 
eigen risico en kosten voor oplaadbaar.

Maak nu een afspraak; bel 088 – 52 52 052 of ga naar www.vanboxtelhoorwinkels.nl

Verander je leven met het juiste hoortoestel

*Zie voorwaarden op onze website

HAPERT - De 
huidige om-
standigheden 
verlenen ons 
weer om, na 2 
jaar afwezig-

heid door Covid, de KempenRun wederom 
te organiseren. 

Op zondag 19 maart, vanouds de 3e zondag 
in maart, klinkt het startschot wederom vanaf 
10.00 uur in de Kerkstraat in Hapert. Voorin-
schrijven kan vanaf nu. 

Voor informatie zie de website:

www.kempenrun.nl

Voorinschrijving KempenRun is geopend!

EERSEL - Vanwege vrijgekomen plaatsen 
in het bestuur en de wens om te innove-
ren gaat de stichting dit jaar op zoek naar 
vers bloed om de formule te innoveren en 
er een eigen draai aan te geven. Een mooie 
uitdaging voor Eerselse muziekliefhebbers 
met organisatorische kwaliteiten.

Bibberblues is in 1988 met haar activiteiten 
gestart. Meer dan 30 jaar was het Bibber-
blues Kroegenfestival in december een vast 
gegeven op de uitgaanskalender van Eersel. 
Een evenement dat door de horeca breed 
omarmd werd. Muziekliefhebbers uit de regio 
en daarbuiten kwamen er op af. Gerenom-
meerde artiesten traden er op. Maar kroegen 
zijn er steeds minder en het vaste publiek is 
ouder geworden. 

Tijd dus om Bibberblues aan te passen aan 
de huidige tijd en de nieuwe omstandighe-
den. Een aantal van de huidige bestuursleden 
zijn al vele jaren bij Bibberblues betrokken en 
laten deze nieuwe uitdaging graag aan een 
fris nieuw bestuur over. 

Het voortbestaan van Bibberblues is dus af-
hankelijk van een nieuwe groep. Daarvoor 
zijn we op zoek naar tenminste 3 bestuurs-
leden die hun schouders willen zetten onder 
Backyard Classics in de zomer en Bibber-
blues in de winter.

Heb jij een warm hart voor live muziek, or-
ganiseer je graag leuke evenementen en heb 
je zin om je eigen stempel te drukken binnen 
een gezonde stichting met een jarenlange 
historie? Neem dan contact op met Frans 
Maas via bibberblues@gmail.com of tel. 06-
39332505.

Bibberblues zoekt 
nieuw bestuur!

DESSEL (B) - De Retro Fietsbeurs in Des-
sel, destijds opgericht door oud-Duizel-
naar Hein Senders, wordt op zondag 15 
januari voor de tiende keer gehouden. 
Standhouders uit binnen- en buitenland 
zorgen voor een gevarieerd aanbod aan 
wielernostalgie.

Deelnemers uit België, Nederland, Frank-
rijk, Duitsland en Engeland presenteren in 
de grote en kleine zalen van het parochie-
centrum hun koopwaar. Ook enkele Kempi-
sche deelnemers zijn aanwezig. Op het grote 
podium toont Silveer Jespers, afgelopen 

november te gast bij het Wielercafé in Ha-
pert, koerstruien uit zijn immense verzame-
ling. Deze keer staan renners en rensters die 
ons ontvallen zijn door ziekte of ongeval cen-
traal. Ook zijn er op de beurs twee bijzondere 
pistetruien van Rik van Looij te bewonderen.

Publiek kan zondag 15 januari van 10.00 tot 
15.00 uur in het parochiecentrum van Wit-
goor, Meistraat 51, genieten van de klassieke 
wielershow en beurs. Kijk voor meer informa-
tie op 

www.retrofiets.be

10e editie Retro Fietsbeurs in Dessel (B)

REUSEL-DE MIERDEN - Op 
dinsdag 17 januari organi-
seert de Zonnebloem afde-
ling Reusel-De Mierden een 
verrassingsmiddag in De 
Schakel, De Stad 5 in Hooge 
Mierde. 

Het wordt een middag met diverse vrijblij-
vende activiteiten, en natuurlijk wordt er 

ook goed voor de inwendige mens gezorgd. 
Aanvang is om 13.30 uur en rond de klok van 
16.30 uur zullen we deze middag afsluiten. 
Het beloofd weer een fijne Zonnebloem-mid-
dag te worden.

Wilt u zich ook aanmelden bij de Zonnebloem 
als gast of vrijwilliger, dan kunt u vrijblijvend 
informeren bij Annemie van Limpt, e-mail: 
annemievanlimpt@gmail.com.

Verrassingsmiddag Zonnebloem 

BLADEL - GGD Brabant-Zuidoost gaat ook 
in januari de regio in om de herhaalprik 
aan te bieden. Op meerdere locaties in de 
regio, ook in Bladel, is de herhaalprik zon-
der afspraak verkrijgbaar.

“Sinds november bieden we de herhaalprik 
op kleinere locaties in de regio aan en de 
reacties blijven enthousiast, de pop-uplo-
caties worden stuk voor stuk goed bezocht. 
Daarom openen we in januari weer een 
aantal pop-uplocaties,” vertelt projectmana-
ger Covid-19 Karin Sarrucco van GGD Bra-
bant-Zuidoost. “Deze keer in Bladel, Best, 
Eindhoven, Valkenswaard en Deurne. Inwo-
ners die dit najaar nog geen herhaalprik heb-
ben gehaald, zijn hier zonder afspraak wel-
kom voor een herhaalprik met het vernieuwde 
vaccin. Check voor je bezoek de actuele ope-
ningstijden op onze website www.ggdbzo.nl. 
Een afspraak maken is niet nodig, neem wel 
je geldig ID en een mondkapje mee.”

Pop-uplocatie voor herhaalprik (inwoners 
van 12 jaar en ouder): Cultureel Centrum Den 
Herd, Emmaplein 4 in Bladel. Op maandag 16, 
23 en 30 januari, van 09.00 tot 16.30 uur.

GGD BZO opent nieuwe 
pop-uplocatie in Bladel

Foto: Maud Staassen Fotografie

IN DE KEMPEN
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M� sterdeal 
Weken

tot70%
op alle monturen*
KORTING

Van de bekende modehuizen tot 
exclusieve merken die u nergens 

anders vindt: tijdens de Meesterdeal 
Weken ontvangt u tot 70% korting 

op alle monturen.*

Denkt u al een tijdje na over een 
nieuw montuur? Wacht dan niet 

langer, dit is namelijk de uitgelezen 
kans om hem aan te scha� en.
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dé kwaliteits opticien bij u in de buurt oogwereld.nl

jongsma

Holtman • Kerkstraat 4, Reusel • 0497 643309
Van den Borne • Markt 62, Hapert • 0497 360833

Van den Borne • Sniederslaan 25C, Bladel • 0497 383353

In gesprek met Pim Lavrijsen en Bas Simons 
De wereld van geld, vermogen en beleggen

Dit is het vierde artikel uit een serie van 
vijf waarin Pim Lavrijsen en Bas Simons 
de lezer meenemen in de wereld van geld, 
vermogen en beleggen. Pim en Bas zijn 
beiden gepokt en gemazeld in de financi-
ele wereld. Ze werkten eerder ruim 20 jaar 
voor verschillende banken en zijn 2 jaar 
geleden toegetreden als zelfstandig part-
ner van HIP Capital beleggingsspecialis-
ten. Na drie algemene artikelen is het nu 
tijd voor een interview. 

Hoe kijken jullie naar de huidige markt?
“Wij zijn van mening dat je in deze tijd met 
de hoge inflatie wel moet beleggen om iets 
van koopkracht te kunnen behouden. En uit-
eindelijk zal het nemen van risico beloond 
worden, dat komt bij beleggen op de lange 
termijn zeker tot uiting. De markt is natuur-
lijk nooit te voorspellen, dus dat doen wij dan 
ook niet. In algemene zin kunnen we wel zeg-
gen dat beleggen zinvol is omdat de factor 
tijd in je voordeel werkt. Het eff ect van de ac-
tuele situatie op de financiële markten wordt 
steeds kleiner. Hoe langer je de tijd hebt, hoe 
kleiner het risico wordt. De tijd reduceert dus 
de risicofactor en het rendement zorgt voor 
behoud van je vermogen.”

Kan iedereen gaan beleggen?
“Nou, mensen die willen beleggen moeten 
wel aan twee voorwaarden voldoen. Ze moe-
ten het geld dat ze willen beleggen een aantal 
jaren niet per se nodig hebben en het moet 
niet te veel doen met hun gemoedsrust. Als 
je geen grote risico’s wilt zoeken, adviseren 
wij om gespreid te beleggen. Maar als je er 
niet van slaapt als je geld tijdelijk iets min-
der waard wordt, kun je het beter niet doen. 
Eigenlijk is het heel persoonlijk, daarom kun 
je ook het beste een adviseur raadplegen. 
Wij doen altijd eerst gedegen onderzoek en 
hoe raar dat ook klinkt uit onze mond; soms 
kan het beste advies zijn om niet te gaan be-
leggen omdat er een beter alternatief is. Dan 
adviseren we bijvoorbeeld om eerst voor een 
pensioenoplossing te zorgen of de hypotheek 
af te lossen. Dat zeggen we dan ook eerlijk. 
Vaak is het niet het één of het ander en los-
sen mensen hun hypotheek af en beleggen 
ze daarnaast. Dan hopen we natuurlijk dat ze 
dat bij ons doen.”

Waarom is beleggen rendabeler dan sparen? 
“Banken voeren renteverlagingen sneller door 
dan verhogingen. Dat is om de winstmarge zo 
hoog mogelijk te houden en dat is weer om 
de buff ers op peil te houden. Dat zorgt dat 
banken veilig blijven. Mensen hebben vaak 
het gevoel dat hun geld veiliger is op een 
spaarrekening, maar dat klopt niet. Beleggin-
gen staan in een ‘digitaal pakhuis’ en zijn niet 
van een bank of beleggingsmaatschappij. De 
beleggingen blijven op naam van de klant 
staan, ook al gaat een bank failliet. Ook als 
er wat met ons bedrijf gebeurt, heeft dat dus 
geen invloed op de beleggingen.”

Waarom zouden mensen bij jullie beleggen 
en niet bij een bank?
“Onze werkwijze is veel persoonlijker, je hebt 
altijd een vast aanspreekpunt en we zijn ook 
buiten kantoortijden bereikbaar. En daarbij, 
we zijn compleet onafhankelijk. Wij kunnen 
met alle partijen zakendoen als we denken 
dat dat in het belang van onze klanten is. 
Onze kennis van beleggen, maar ook onze 
ruime ervaring is een voordeel. Wanneer ie-
mand een vraag over een hypotheek heeft, 
vragen we dat zo nodig ook voor ze na bij een 
expert zonder daar een factuur voor te sturen. 
We vinden het gewoon allebei fijn om men-
sen vooruit te helpen.”

In de volgende editie meer antwoord op 
vragen over de actualiteit en beleggen. 
Heb je zelf een vraag waarop je antwoord 
wilt van Pim en Bas? Mail deze dan naar 
info@hipcapital.nl of neem direct vrijblijvend 
contact op. 

Pim: 06-10 27 98 59  •  Bas: 06-41 25 26 02

HIP Capital, 
het kompas voor uw vermogen. 

Voor meer informatie: Kantoor Eindhoven 
Torenallee 3, 5617 BA Eindhoven. 

www.hipcapital.nl 

Pim Lavrijsen (links) en Bas Simons (rechts). Tekst en foto: Oliver Verheij.

FINANCIEEL
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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!

Goeden dag, ik ben Samenleving, zul-
len we eens een eindje samen oplopen.  
Kunnen we eens nagaan of we iets ge-
meen hebben. Ik zit nogal gecompliceerd 
in elkaar. De organen moeten in harmonie 
met elkaar samenwerken maar dat wil niet 
altijd lukken. Zoals bij jou een wandelen-
de nier, een loopneus, vliegend jicht of een 
blinde darm het functioneren verstoren, 
zo heb ik ook moeite om alles bij elkaar te 
houden. Een deel wil rechtsom terwijl het 
andere deel linksom wil. Probeer dan alles 
maar eens op het rechte pad te blijven als 
de een de ander nog nauwelijks spontaan 
ontmoet.

In Nederland zijn er zo’n drie miljoen huis-
houdens die uit één persoon bestaan.  
Gemiddeld vormen iets meer dan twee 
personen een huishouding. Als je daarover 
nadenkt dan moeten er toch veel moge-
lijkheden zijn ontstaan om mensen elkaar 
fysiek laten ontmoeten. 

Datingsites zijn populair en zelfs op de  
televisie kunnen we dagelijks bekijken hoe 
eerste ontmoetingen plaatsvinden tus-
sen volwassen mensen. Het lijkt of deze  
methode de gewone vriendencontacten 
aan het verdringen is.

Deze zaken op een rijtje zettend doet me 
concluderen dat er eenzaamheid is in 
onze zo individuele wereld. Door de pan-
demie wordt thuiswerken gepromoot. Dat 
heeft voordelen maar besef wel dat daar-
door veel informele contacten verloren 
zijn gaan. Een belangrijke ontmoetings-
plaats in een bedrijf is de koffieautomaat. 

Die “bijfunctie” van het apparaat wordt 
door het thuis werken op de achtergrond 
gedrongen ofwel teruggebracht en  onder-
geschoven in de thuissituatie. Maar drie 
miljoen Nederlanders hebben niemand 
thuis om tegen te praten. Iemand vertelde 
me eens dat hij zich vandaag had bedacht 
dat hij gisteren niet had gepraat. Hij was 
de deur niet uit geweest en niemand was 
bij hem komen aankloppen. Op de manier 
waarop hij dit zei werd duidelijk dat hij 
contacten miste. Het riep bij mij enerzijds 
de gedachte op hoe moeilijk het voor een 
groep mensen is om contacten te maken 
en te onderhouden. Anderzijds dacht ik 
ook dat het levenspatroon van mensen zo-
danig aan het veranderen is dat we min-
der aandacht besteden aan de ander. Ik 
moest daarbij ook denken aan de reclame- 
boodschappen die praten in termen van 
“jouw favorieten” en “jij bent het waard ons  
product te gebruiken”. Ga eens na hoeveel 
keer in reclameboodschappen de woord-
jes “jij” en “wij” worden gebruikt. Het  
eerste wint het met glans.

Het minste dat je op straat kunt doen voor 
de mensheid is toch wel elkaar groeten. 
Aanspreken gaat weer wat verder maar 
ook daar zijn mensen genoeg die dit als 
prettig zullen ervaren. Arnol Kox zaliger, de 
prediker in Eindhoven, maakte zijn levens-
werk van het aanspreken van mensen en 
oproepen tot religieus denken. Zouden er 
veel mensen kwaad om zijn geworden? Ik 
denk zeer weinig. Ik ken een oud student 
die hem trakteerde op een frietje.  

Twee mensen blij met een dergelijke  
handeling. Arnol kon er mee omgaan Ik 
heb hem ontwijkende voorbijgangers eens 
horen toeroepen: “Hartelijk dank voor uw 
spontane weigering.’ Hij legde het positief 
uit maar wel op zijn manier.

Dick Bos

Ontmoeting

column

Een nieuw jaar, met alle 
ruimte voor emoties!
Door Arie van den Berk

Soms zijn er woorden die me extra raken. Zo ook bij een 
afscheid onlangs. Ze gingen over een overleden vriendin, 
een echte levensgenieter, die zoveel mogelijk mensen mee 
liet genieten. Waar zij was, scheen de zon. Geregeld kwam 
ze woorden tekort om te beschrijven hoe ze zich voelde of 
hoe leuk het was. Dus verzon ze er gewoon een aantal bij. 
Woorden die haar nabestaanden allemaal begrepen, maar 
die voor een ander niets betekenden. En bij haar afscheid  
ervoeren de nabestaanden dat er evenmin genoeg  
woorden bestonden om hun emoties te beschrijven. Geen 
enkele combinatie van alle letters van het alfabet konden 
de duisternis van het gemis omschrijven, het knagende  
gevoel van verdriet. En dat was ook de reden dat haar  
naasten 2022 in stilte uitluidden. Ondanks al het rumoer 
buiten, rondom de jaarwisseling.

Sprakeloos
Dit omschrijft hoe sprakeloos je kunt zijn na het overlijden van een dierbare. Hoe stil, in een  
wereld die voortraast, alsof er niets gebeurd is. Hoe je totaal niet bezig bent met zaken die 
andere mensen wel belangrijk vinden. Zoals feestdagen.

Eenzaam in de drukte
Voor veel mensen waren deze afgelopen feestdagen verre van feestelijk. Het gemis van een 
overleden dierbare is dan nog meer voelbaar dan in 'het gewone leven'. In een periode waarin 
iedereen elkaar opzoekt, kan je je enorm eenzaam voelen. Zelfs in een huiskamer vol met  
mensen, die het beste met je voor hebben. 

Ruimte
Woorden ontbreken om die intense gevoelens van rouw goed te beschrijven. We kunnen al-
leen maar hopen dat deze gevoelens op termijn wat afzwakken en zo ruimte geven aan andere 
emoties. Zoals blijdschap om mooie herinneringen. En dat we elkaar daar zoveel mogelijk bij 
helpen. Door er gewoon te zijn als daar behoefte aan is. Door goed te luisteren, ook al is het stil.

Wij wensen u allen een mooi en gezond nieuw jaar, waarin wij elkaar alle ruimte geven voor  
het geven én verwerken van woorden en gebaren van troost en medeleven.

Telefoon 0497-383193  •  www.berkenloonen.nl

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

KEMPEN - Wie even met Hans Matheeuw-
sen praat, krijgt meteen zin om deel te 
nemen aan de cursus over Westerse filo-
sofie, die hij vanaf 7 februari gaat verzor-
gen bij Volksuniversiteit de Kempen. Op 
dinsdag 31 januari, om 10.00 uur, verzorgt 
Hans Matheeuwsen een gratis introduc-
tieles daarover in De Muzenval in Eersel.  
Iedereen die kennis met hem en zijn ma-
nier van lesgeven wil maken, is dan van 
harte welkom. 

Hans Matheeuwsen (66) is in het dagelijks 
leven docent maatschappijleer en heeft een 
rijk gevuld leven in onderwijs, welzijns- en 
cultureel werk achter de rug. De Eindhovense 
docent kijkt er naar uit om van gedachten te 
wisselen over grote denkers uit het verleden, 
gekoppeld aan de actualiteit. Anderen laten 
nadenken over de vraag ‘wie ben ik?’ en ‘wat 
is mijn plaats in de wereld?’ geeft hem ener-
gie. 

Zeker in deze tijd, waarin we worden over-
stelpt met informatie en bijna niets meer 
zeker is. Juist het diepere nadenken kan an-
dere en nieuwe inzichten opleveren. De idee-
en van oude denkers kunnen daarbij helpen. 

“Wie de werken van Augustinus leest, leert 
bijvoorbeeld de IS, de taliban, beter begrij-
pen. Augustinus was ook van: geen vragen 
stellen, het geloof is leidend. Elke vraag was 
in zijn ogen een verwerping van God. Dat 
zie je nu terug in Afghanistan.” En zo zijn er 
meer actualiteiten die aan grote denkers uit 
het verleden gekoppeld kunnen worden. Ma-
theeuwsen gidst zijn cursisten door de ge-
schiedenis van de Westerse filosofie heen, 
van Griekse oudheid tot aan het modernisme 
en de toekomst van de filosofie. “Ik help bij 
het formuleren van vragen. Zónder antwoor-
den te geven. Filosofie is geen treintje naar 
geluk. Ik reik kennis aan en aan de hand 
daarvan, ga ik met de cursisten in gesprek.”

Voorkennis is absoluut geen vereiste. Een 
onderzoekende geest is wel zeer welkom.
Matheeuwsen heeft er zin in. Jij ook? Geef je 
dan op via de onderstaande website-adres.  

De cursus Geschiedenis van de Westerse fi-
losofie begint op 7 februari en bestaat uit tien 
lessen, steeds op dinsdagochtend van 10.00 
tot 12.00 uur in De Muzenval, Dijk 7 in Eersel.

www.volksuniversiteitdekempen.nl

Gratis voorproefje 
filosofiecursus
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Binnenkort in de verkoop

Nieuwstraat 62  |  5521 CD  Eersel

0497 51 33 93   |  www.vansantvoort.nl

16 luxe appartementen

Verkoop en informatie

De 16 appartementen van Kempenstede 

treft u op de meest gewilde locatie in het 

hart van Hapert. Alle appartementen 

hebben een eigen buitenruimte en een 

eigen parkeeplaats. Door de aanwezigheid 

van een lift zijn de appartementen 

levensloopbestendig. De woonoppervlakten 

variëren tussen de 68 m² en de 150 m².

Tegenover de appartementen bevindt zich de splinternieuwe 

multifunctionele accommodatie (MFA) De MFA is een comfortabele 

plek om elkaar te ontmoeten én samen te werken. U vindt er onder 

meer een sporthal, een gemeenschapshuis, horeca, een bibliotheek, 

kinderopvang, een basisschool en een kerkaccommodatie. 

Verder vindt u op geringe loopafstand twee supermarkten, 

een sportschool en andere essentiële detailhandel zoals horeca, 

een kapsalon, een fietsenwinkel en drogisterijen. 

pre sale van start
Schrijf je nu al in via www.kempenstede.nl

 Vanaf 
€ 325.000,- v.o.n.
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Na een korte onderbreking met Kerst en 
Nieuwjaar is het programma van Kempen-
Energie weer opgestart. De EnergieLoket-
ten in zijn weer open. In Bergeijk, Bladel, 
Oirschot en Reusel op zaterdagmorgen 
van 10 tot 12 uur en in Eersel voorlopig nog 
op maandagavond van 19 tot 21 uur.

Daar kun je weer terecht met vragen over 
maatregelen die jij kunt nemen om bij te dra-
gen aan de energietransitie. Geen tijd voor 
het Loket: stel je vragen via energieloket@
kempenenergie.nl.

Basiscursus Energie
Wil je meer inzicht krijgen in hoe je energie 
kunt besparen en zelf duurzaam kunt opwek-
ken, dan is de Basiscursus Energie wellicht 
iets voor jou. In 3 avonden krijg je een totaal 
overzicht van wat er allemaal mogelijk is en 
hoe je daarin keuzes kunt maken. Hoe je ener-
gie kunt besparen door goed te isoleren en 
door warmte terug te winnen. Welk isolatie-

materialen wanneer toegepast kunnen wor-
den. Hoe je eff iciënt met energie om kunt 
gaan en welke vormen van duurzame ener-
gie er in een woning toegepast kunnen wor-
den. Hoe een warmtepomp werkt en wat de 
voorwaarden zijn om deze verantwoord toe 
te passen. Waarom een woning naast goed 
geïsoleerd om goed geventileerd moet wor-
den en welke technieken daar voor voorhan-
den zijn. Welke maatregelen in aanmerking 
komen voor subsidie en hoe die te verkrijgen 
zijn. Daarnaast inzicht in de fiscale regelingen 
en mogelijkheden om renteloos te lenen voor 
energiemaatregelen. Ook over zonnepanelen 
word je wegwijs gemaakt.

De Basiscursus Energie start dit voorjaar op 
woensdagavond 18 januari om 19.30 uur in 
het EnergieLAB van KempenEnergie aan de 
Industrieweg 23 in Hapert. De 2 vervolgavon-
den worden in overleg met de deelnemers 
vastgesteld. De opgedane kennis kun je ge-
bruiken om plannen te maken voor je eigen 
woning maar je kunt er ook anderen mee 
vooruit helpen. In dat laatste geval verwel-
komt KempenEnergie je graag als Energie-
gids. Aanmelden kan via info@kempenener-
gie.nl. Daar kun je ook met vragen terecht.

www.kempenenergie.nl

Wegwijs in de energietransitie

INFORMATIEF

Advies over energieverbruik

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

Mark t 4  •   Haper t
Tele foon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl

METALEN ‘retro
CONCERT SIGNS’

BLADEL - ‘Bijgeloof 
in Brabant’ is het 
onderwerp van een 
lezing die op maan-
dagavond 23 januari 
wordt georganiseerd 
in Den Herd, Emmap-
lein 4 in Bladel. De 
lezing wordt gegeven 

door Paul Spapens. Deze Brabantse jour-
nalist en schrijver is gespecialiseerd in 
Brabants volksgeloof. Bijgeloof is daar een 
tot de verbeelding sprekend en voor ieder-
een herkenbaar onderdeel van.  

De lezing is georganiseerd door het vrouwen-
gilde KVG Bladel. Ook niet-leden zijn welkom. 
De (interactieve) lezing met foto’s begint om 
19.30 uur. Paul Spapens staat garant voor een 
plezierige lezing. Hij is voormalig dagblad-
journalist en hij publiceerde tientallen boeken 
over Brabantse onderwerpen, in het bijzon-
der immaterieel erfgoed.   

Paul Spapens baseert zijn lezing deels op zijn 
boek ‘Bijgeloof van alledag’. In dit succesvolle 
boek geeft hij voor elke dag van het jaar een 
voorbeeld van een bijgelovige praktijk. Zijn 
journalistieke achtergrond blijkt uit de keuze 
van de voorbeelden. Deze staan zeer dicht bij 
de belevingswereld van vandaag. Tijdens zijn 
lezing laat Paul Spapens zien dat bijgeloof 

nadrukkelijk een onderdeel is van het leven 
van de Brabander van nu.

Talrijke bekende uitingen passeren de revue, 
zoals het afkloppen op (blank) hout, niet 
onder een ladder doorlopen, ‘gezondheid 
wensen’ als iemand niest en het fenomeen 
van het gelukbrengend hoefijzer. Tijdens de 
lezing worden op een deskundige manier 
achtergronden, herkomst en dergelijke be-
schreven. En getoond, want het interessan-
te verhaal wordt ondersteund door talrijke 
mooie foto’s.

Bijzonder aan deze lezing is dat hij ‘interac-
tief’ is. Voortdurend nodigt Paul Spapens de 
bezoekers uit om zelf met voorbeelden te 
komen van bijgelovige praktijken. Door de 
brede culturele aanpak van het onderwerp 
roept het verhaal van Paul Spapens veel her-
kenning op. De lezing sluit aan bij een groei-
ende belangstelling voor het fenomeen van 
bijgeloof.

Datum: maandag 23 januari. Locatie: Den 
Herd, Emmaplein 4 in Bladel. Aanvang lezing 
om 19.30, vanaf 19.00 uur bent u welkom voor 
een kopje koff ie/thee. Kosten: KVG-leden 
gratis en niet KVG-leden betalen € 5,00 (in-
clusief koff ie/thee). Niet KVG-leden kunnen 
zich aanmelden per mail bij voorzitter@kvg-
bladel.nl of telefoonnummer 06-11461609.

Lezing ‘Bijgeloof in Brabant’ 
door Paul Spapens in Den Herd

BERGEIJK - De droogte van de laatste twee 
jaar heeft grote gevolgen voor planten en 
dieren. Natuurgids en voormalig water-
schapbestuurder Plonie van Campen geeft 
hierover op donderdag 19 januari een lezing.

Klimaatomstandigheden hebben grote in-
vloed op het waterleven. Zo heeft de droog-
te van afgelopen jaren niet alleen een slechte 
invloed op de waterhoeveelheid, maar ook op 
de waterkwaliteit van al onze open wateren. 
Hoe overleven kikkers, libellen en bijvoorbeeld 

watervlooien in een periode met veel te weinig 
neerslag? Veel planten en dieren kunnen zich 
tijdelijk aanpassen aan de droogte en hitte. Hoe 
doen ze dat en hoe lang houden ze dit vol?

Locatie: De Wingerd (Natuurtuin ’t Loo), Ter-
lostraat 4, Bergeijk. Datum/tijd: donderdag 19 
januari om 20.00 uur. Aanmelden is niet nodig. 
Gratis voor IVN-leden en niet-leden betalen € 
5,00. Voor meer informatie: Hans van Nunen 
tel. 06-27443884, mail: info.ivnbe@gmail.com 
of kijk op IVN Bergeijk-Eersel | IVN.

IVN-lezing over invloed droogte 
op waterleven



9 13 januari 2023

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

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

op=op 
opruiming 
showroommodellen
hoge kortingen -40%
-50% -60% -70%

meer dan 600 eethoeken direct uit voorraad leverbaar !    

Hoekbanken diverse opstellingen uit voorraad: 

Armstoel Roxy 109,- 

Nu 6 halen 
4 betalen = 

Armstoel Sonja Oker 99,- 

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

op op 
opruiming 
showroommodellen
hoge kortingen -40%
50% -60% -70%

Hoekbanken diverse opstellingen uit voorraad: 

KEMPEN - 9 fietstochten uit het bekende 
‘Ontdek hier de Brabantse Kempen’ boekjes 
worden u gratis aangeboden door onze deel-
nemers in dit boekje, die we De Vrienden van 
de Kempen clubje noemen. Maar hopelijk 
kunt u als fietser een donatie missen voor 
onze Brabantse Kempen Musea. 

Zoals u weet is het nu een moeilijke tijd voor 
de musea in het algemeen en dus ook voor 
de musea in de Kempen en nu dus zeker na 
de coronaperiode en met de hoge energie-
kosten. Dus een donatie stellen we voor hen 
zeer op prijs! Zij die elders op deze fietsrond-
jes starten kunnen dit alsnog doen als ze tij-
dens de fietstocht bij het betreff ende hotel/
horeca aankomen en waarschijnlijk ook wil-
len aanleggen om ook hier van de lekkere 
koff ie/thee enz. te kunnen genieten. U kunt 
de boekjes overal bij de deelnemers vinden 
en bij de start, met daarin de route QR-code 
voor de GPS en Tel-systemen, om zo de route 
veilig te kunnen volgen, al onze adressen te 
ontdekken in onze mooie Kempen en nog 
veel meer. Ook vindt u bij iedere route de 
route.nl nummers in het boekje om zo de 7 
routes te verkrijgen via www.route.nl. Men 
kan deze dan thuis uitprinten of men kan ook 
gewoon via het boekje van adres naar adres 
fietsen, maar ook kan men om 11.00 uur geza-
menlijk vertrekken om zo dan te ontdekken 
en genieten. Laat u verrassen en u mag om 
onze boeren hier tevens te steunen ook een 
rode zakdoek aan u fiets knopen! 

Waarom juist nu fietsen? Zo kunnen we ons 
ook solidair voelen en tonen met de mensen 
in de Oekraïne. Enkele leden van de LF-Fiets-
club fietsen mee en deze hebben al 7 jaar de 
ervaring dat er per jaar geen twee fietstoch-
ten uitvallen door het weer op de Woensda-

gen. Mocht op één van de betreff ende za-
terdagen een fietstocht uitvallen, dan wordt 
deze alsnog verreden op de 10e zaterdag er 
op volgend. 
  
Sponsoroproep aan de bedrijven
Deze kunnen en mogen de sponsoring na-
tuurlijk rechtstreeks doen naar het museum 
van hun keuze. Gegevens ziet men in één van 
de 40.000 ‘Ontdek Hier’ boekjes of natuurlijk 
op de betreff end museasite van u keuze. Men 
kan op elke zaterdag vertrekken tussen 10.00 
en 11.00 uur bij één van de deelnemende ho-
tels/horeca als startpunt of er vlak bij. Bekijk 
vooraf de routes op: www.route.nl 
  
Verzamelpunten voor de nog 7 fietsroutes: 
-  Zaterdag 21 januari: P&R plaats Leende, 

gelegen voor Hotel Jagershorst aan de op/
afrit Leende-Valkenswaard.   

-  Zaterdag 28 januari: Hostel Harba Lorifa. 
Vertrekpunt Sportvelden parkeerplaats Val-
kenswaard, gelegen aan de Past. Heerkens-
dreef. 

-  Zaterdag 4 februari: Hotel Steensel, gele-
gen aan de Eindhovenseweg 43, Steensel. 
(Ventweg parkeren). 

-  Zaterdag 11 februari: Hotel De Bengel. Ver-
trekpunt kiosk Eersel, gelegen aan de Markt 
in Eersel. 

-  Zaterdag 18 februari: Hotel De Kempen in 
Reusel, gelegen aan de Turnhoutseweg 46 
(parkeren bij de grens). 

-  Zaterdag 25 februari: Hotel Auberge De 
Hilver, Baarschot/Diessen. (Parkeren in de 
zijstraten van de Westelbeersedijk) 

-  Zaterdag 4 maart: Hotel Novotel Eindho-
ven, gelegen aan de Anthony Fokkerweg 
101 (tegenover afrit N2, afslag Airport). 
Deelnemers kunnen deze dag gratis op de 
eigen hotelparking parkeren.

9 Musea Sponsor fi etstochten
Eerste 2 fi etstochten zijn al op zaterdag 7 en 14 januari verreden!

HAPERT - Nu het nieu-
we jaar nog maar net 
begonnen is, willen we 
iedereen toch alvast at-
tenderen op de eerst-
volgende activiteit van 
Kunst Adelt in 2023: het 
Concert Carnavalesk 
van onze vereniging! 

Dit concert is één van onze muzikale hoogte-
punten van het jaar en al jaren achter elkaar 
is er een overweldigende belangstelling. De 
vereniging wil uiteraard weer met twee avon-
den graag zoveel mogelijk mensen de kans 
geven om het concert op vrijdag 10 en zater-
dag 11 februari in MFA Hart van Hapert bij te 
wonen. 

Met het thema ‘Back to the future’ zullen de 
leden van de hele vereniging de bezoekers 

trakteren op vele hoogstaande en vooral mu-
zikale acts. Naast enkele vaste onderdelen is 
ook dit jaar de commissie erin geslaagd ver-
rassende en nieuwe optredens toe te voegen 
aan het programma. 

Om tot een goede verdeling over de twee 
avonden te komen, wordt gewerkt met toe-
gangskaarten. Muziekvereniging Kunst Adelt 
wil daarbij laten zien dat haar donateurs een 
streepje voor hebben. Daarom worden dona-
teurs in de gelegenheid gesteld om op maan-
dag 16 januari en donderdag 19 januari in het 
MFA Hart van Hapert tussen 19.00 en 20.00 
uur 1 kaartje met korting te kopen à € 3,00. De 
overige kaarten kosten € 5,00. Vanaf vrijdag 
20 januari gaan alle overige kaarten in de vrije 
verkoop voor € 5,00 per kaartje. De kaarten 
zijn te koop bij DA Drogisterij Antonius en De 
Hapertste Hofdame. Wees er snel bij, want op 
is op!

Concert Carnavalesk door Kunst Adelt

VERMAKELIJK
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In de huidige tijd waarin nagenoeg ieder-
een over een smartphone met camera 
beschikt, leggen (groot)ouders bijna alle 
stappen van hun kroost vast op de gevoe-
lige plaat. Bijna dagelijks worden er dan 
ook foto’s en filmpjes van (klein)kinderen 
op social media geplaatst. Mag dit zo-
maar? Bij een dergelijke vraag spelen er 
twee conflicterende belangen die kunnen 
botsen, namelijk het recht op privacy van 
het kind aan de ene kant en het recht op de 
vrijheid van meningsuiting van de ouder(s) 
aan de andere kant.

Tot 16 jaar beslissen de ouders met gezag 
Het posten van foto’s en filmpjes op social 
media is niet altijd toegestaan. In de situatie 
waarbij de ouders gezamenlijk het ouderlijk 
gezag uitoefenen, beslissen de ouders samen 
of, en zo ja welke, foto’s en filmpjes op social 
media worden geplaatst. Dit volgt uit artikel 
5 van de Uitvoeringswet Algemene Veror-
dening Gegevensbescherming. Voorwaarde 
hierbij is dat het geen belastende foto’s en 
filmpjes zijn van de kinderen. 

Gescheiden ouders
Met name wanneer ouders zijn gescheiden, 
kan het plaatsen van foto’s en filmpjes van 
( jonge) kinderen op social media tot conflic-
ten leiden. Vaak zien wij dat de ene ouder een 
foto of filmpje van het kind op social media 
wil plaatsen, terwijl de andere ouder het daar 
niet mee eens is. Over dergelijke discussies 
wordt zelfs met regelmaat geprocedeerd. 
Omdat ( jonge) kinderen vaak onvoldoende 
op de hoogte zijn van hun privacyrechten bij 

het plaatsen van foto’s en filmpjes op social 
media en omdat ( jonge) kinderen meestal de 
gevolgen van het plaatsen van foto’s en film-
pjes niet kunnen overzien, wordt het plaatsen 
door de rechter vaak niet toegestaan. 

Opa’s en oma’s
Voormelde discussie bestaat niet alleen tus-
sen (gescheiden) ouders, maar ook tussen 
ouders en grootouders. Grootouders zijn 
namelijk niet vrij in het plaatsen van foto’s 
en filmpjes van hun kleinkinderen op social 
media. Als de ouders van de kinderen geen 
toestemming geven voor het plaatsen van 
deze foto’s en filmpjes, zullen de grootouders 
deze moeten verwijderen. Grootouders doen 
er dan ook goed aan voor het plaatsen van 
foto’s en filmpjes van hun kleinkinderen toe-
stemming te vragen aan de ouders of wette-
lijk vertegenwoordigers van hun kleinkinde-
ren.  

Ouderschapsplan 
Om conflicten over foto’s en filmpjes van kin-
deren op social media te voorkomen, raden 
wij ouders aan om hierover afspraken in het 
ouderschapsplan of echtscheidingsconve-
nant op te nemen. Ouders kunnen bijvoor-
beeld afspreken om helemaal geen foto’s en 
filmpjes van hun kinderen online te zetten of 
de afspraak maken dat kinderen nooit her-
kenbaar in beeld zullen komen. Een van de 
andere mogelijkheden is om af te spreken dat 
foto’s alleen binnen het eigen netwerk wor-
den gedeeld.  

Bron: Knegtmans Advocaten & Mediators 

Foto’s en filmpjes van 
(klein)kinderen op 
sociale media plaatsen, 
mag dat zomaar?

SLOW LIVING, 
DE STIJL VAN VANDAAG!

Geef jij jezelf bewust eens de tijd om te 
genieten van het hier en het nu? Ben jij 

jezelf bewust hoe jij lééft? Stilstaan bij de 
kleine dingen, bewuster consumeren en 

leven in het moment.

Bewust consumeren?
Kom eens langs in onze winkel

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

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

Door Anny van Kessel

BERGEIJK/EERSEL - De natuur dichtbij 
huis, in eigen tuin en soms in eigen ven-
sterbank, er is zo vaak iets bijzonders te 
zien. Maar je moet er oog voor hebben. 
IVN Bergeijk-Eersel helpt de lezers om 
meer te zien, te horen en te beleven.

Namens IVN Bergeijk-Eersel wens ik alle le-
zers een gelukkig, gezond en liefdevol jaar 
toe. Dat jullie allemaal met volle teugen 
mogen genieten van de natuur komend jaar. 
Afgelopen jaar was voor mij een jaar waar-
in veel is gebeurd. Voor mij en mijn man een 
verdrietig jaar, waarin we twee familieleden 
verloren en een paar goede bekenden. Maar 
het was ook een jaar waarin de oorlog in Oe-
kraïne begon en nog altijd voortduurt. Een 
jaar waarin de gasprijzen bijna onbetaalbaar 
werden en waarin de klimaatdoelen weer niet 
gehaald zijn. 

Ik wil niet negatief zijn, maar ik besef hierdoor 
wel hoe kwetsbaar we zijn. En dat we in die 
korte tijd dat we op aarde zijn moeten genie-
ten. Dat deden mijn man en ik al volop, maar 
voor komend jaar hebben we die doelstelling 
nog maar eens benoemd. We wandelen en 
fietsen vaak en kijken met veel belangstel-
ling naar de natuur om ons heen. We hebben 
hart voor de natuur en het milieu. We willen 
komend jaar korter douchen, zo min mogelijk 
proberen te vliegen en ook willen we komend 
jaar wat minder vaak vlees gaan eten.  

Maar ook willen we nóg vaker de natuur in. 
Planten en dieren leren herkennen en ze dan, 
waar dat kan, een handje helpen. Allemaal 
dingen waar we eenvoudigweg blij en geluk-
kig van worden. We wandelen vaak achter 
ons huis langs de Run, richting de Zandhoef 
en vinden het prachtig daar.

We beseffen dat het een feest is als je ver-
schillende soorten planten, vogels en dieren 
kent. Dat je hun namen kent en dat je bijvoor-
beeld een pimpelmees van een koolmees 
kunt onderscheiden, dat je een kieviet kunt 
herkennen aan zijn roep, dat je ziet dat de 
tuinhommels bijna dronken van geluk wor-
den van de slaapmutsjes in onze tuin. Door 
die kennis voelen we ons meer verbonden 
met onze omgeving. Wil jij ook meer te weten 
komen van de natuur? Wordt dan lid van IVN 
Bergeijk-Eersel. Voor slechts € 25,- per jaar 
ben je lid en je huisgenoot betaalt slechts  
€ 8,-. Voor meer info kijk je op www.ivn.n/be.

Vanaf 2023 wordt elke maand een natuur- 
weetje gepubliceerd. Alle gepubliceerde 
natuurweetjes lezen? Kijk op onze website 
www.ivn.nl/afdeling/ivn-bergeijk-eersel/na-
tuurweetjes. Wil je meer weten over de na-
tuur? Wordt dan lid van IVN Bergeijk-Eersel. 
Aanmelden kan via www.ivn.nl of stuur een 
mailtje naar secretaris.ivnbe@gmail.com.

Natuurweetje: een nieuw jaar

Ven naast de Run (Zandhoef-Weebosch)
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OUDE PROVINCIALEWEG 31 HAPERT 
www.stappaerts-mode.nl

OPENINGSTIJDEN
Maandag     13:00 - 18:00
Di t/m vr     09:00 - 18:00
Zaterdag    09:00 - 16:00

SALE
Tweede ronde

SALE

OPENINGSTIJDEN
 • dierenvoeding 
• dierenbenodigdheden 
• tuingereedschap 
• tuinplanten 
• meststoffen

OPENINGSTIJDEN:
Dinsdag na 13.00 uur
gesloten
Middagpauze van
12.30 - 13.30 uur

Quackelaer 72 - Eersel - Tel.: 0497-512462

ER IS VERSCHIL
De Run voor tuin en dier is
een begrip in Eersel en
omstreken en biedt een
groot assortiment dieren-
voeding en benodigdheden,
met daarbij een persoonlijke
benadering en deskundig
advies. De Run voor tuin en
dier in Eersel. Er is verschil!

HOOGE MIERDE - Op zaterdag 21 januari 
geeft Ti Sento een jubileumconcert vanwe-
ge haar 7,5 jarig bestaan. U kunt genieten 
van een selectie uit bekend repertoire aan-
gevuld met nieuwe nummers onder bege-
leiding van het vaste combo. 

Ook zanggroep Nova zal een aantal nummers 
voor u opvoeren. Daarnaast kunt u gaan ge-
nieten van een primeur; het eerste optreden 
van de nieuwe zanggroep Switch. In de pauze 
en na afloop zorgt de band Willton in de foyer 
voor gezellige muzikale omlijsting. 

Reserveer snel uw plaatsen voor deze afwis-
selende muzikale avond. Stuur een mail aan 
zanggroeptisento@gmail.com o.v.v. naam en 
aantal plaatsen of bel met 06-26230119 (tus-
sen 18.00 en 20.00 uur). 

De entree bedraagt € 8,00 (contant te vol-
doen aan de kassa). Het concert begint om 
20.00 uur en de zaal gaat om 19.30 uur open.

Wij hopen u op zaterdag 21 januari te mogen 
begroeten in gemeenschapshuis De Schakel, 
De Stad 5 in Hooge Mierde.

Koor Ti Sento viert eerste lustrum 
met een jubileumconcert

HOOGELOON - 
Percussiegroep 
W i l h e l m i n a 
Hoogeloon en 
s l a g w e r k e n -
semble O&U 
Beek en Donk 

bundelen de krachten! In een unieke sa-
menwerking verzorgen zij op zaterdag 21 
januari en zaterdag 28 januari twee slag-
werk-gala’s in het teken van memorabele 
filmmuziek. Het gezamenlijke slagwer-
kensemble wordt daarbij aangevuld met 
combo, blazers, strijkers en zang. Film-
beelden worden getoond op een groot 
scherm, waarmee muziek en film samen 
komen in een prachtige concertbelevenis. 

De twee slagwerkgroepen bestaan elk uit 
19 enthousiaste slagwerkers en staan onder 
leiding van John Klaus (Hoogeloon) en Rob 
van Doore (Beek en Donk). Deze 40 muzi-
kanten verzorgen samen twee avondvullen-
de filmconcerten (één in Hoogeloon en één 
in Beek en Donk), waarbij zowel gezamenlijk 
als afzonderlijk wordt opgetreden. Vanwege 
het gekozen thema Memorabele filmmuziek  
worden de slagwerkers bijgestaan door een 
combo, blazerssectie, strijkkwartet en zan-
gers en zangeressen. 

Wie denkt aan filmmuziek, denkt al snel aan 
componisten John Williams en Ennio Morri-
cone. Daarom staan zeker twee suites met de 
meest bekende muziek van deze componis-
ten op het programma. Maar ook muziek van 
de Nederlandse speelfilm ‘Soldaat van Oran-
je’, de Brits geheim agent James Bond en de 
Amerikaanse bokser Rocky wordt ten gehore 
gebracht. Verder is er muziek van superhel-
den The Avengers, Superman, Batman en 
The Incredibles, wordt ‘Bohemian Rhapsody’ 
over de rockband Queen niet vergeten en 
nog veel meer! Dit alles wordt ondersteund 
door bijbehorende filmbeelden op een groot 
filmdoek. Liefhebbers van slagwerk- en film-
muziek kunnen op beide avonden hun hart 
ophalen. Op zaterdag 21 januari in Hoogeloon 

en op zaterdag 28 januari in Beek en Donk. 
Voor slechts € 15,00 (excl. administratiekos-
ten) ben je erbij. Kinderen tot 16 jaar betalen 
€ 10,00 (excl. administratiekosten). Ga voor 
meer informatie en tickets naar onderstaan-
de website-adres. 

VSBfonds ondersteunt initiatieven van en 
voor iedereen die actief wil meedoen aan 
de samenleving. In de vorm van donaties, 
praktische kennis en netwerken. Het fonds 
wil bijdragen aan de zelfredzaamheid en sa-
menredzaamheid in ons land. Door sociale en 
culturele projecten te steunen en door studie-
beurzen te verstrekken. Zodat iedereen zijn of 
haar plek krijgt in onze diverse samenleving 
en kan groeien, leren en leven met én dank-
zij elkaar. Vandaar het motto van het fonds: 
‘Iedereen doet mee’.

www.fanfarewilhelmina.com

Slagwerk-gala’s in het teken van 
memorabele fi lmmuziek

MUZIKAAL
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Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN

Zo echt kan leren zijnOPEN DAG 15 JAN. ’23

REUSEL - Stichting Karnaval Reusel be-
staat 33 jaar in 2023. Al 33 jaar worden 
door deze stichting tal van carnavalsacti-
viteiten georganiseerd. Denk bijvoorbeeld 
aan de spectaculaire Narrenparade, de se-
niorenmiddag en een bomvol programma 
voor kindercarnaval. We vieren dit graag 
met iedereen in het weekend van 27 tot en 
met 29 januari 2023 in Café Zaal De Koster 
in Reusel. Hieronder volgt het programma.

Vrijdag 27 januari
Om 20.00 uur trappen we af met een receptie 
voor genodigden waar ruimte is om de stich-
ting te feliciteren met het jubileum. Hiervoor 
zijn onder andere alle Prinsen, Adjudanten, 
Oppernarren en D’r Neffe Narren die we door 
de jaren heen hebben gekend, uitgenodigd, 
samen met de leden en oud-leden van de 
stichting. Ook alle besturen van carnavalsver-
enigingen uit de regio zijn hiervoor benadert. 

Mochten we iemand vergeten zijn persoon-
lijk uit te nodigen, dan doen we dat bij deze 
alsnog. Ben of was jij in de afgelopen 33 jaar 
betrokken bij Stichting Karnaval Reusel? Voel 
je dan welkom en komt gerust langs. Vanaf 
21.00 uur is er een feestavond voor iedereen, 
zodat we samen een mooi feest bouwen. De 

muziek op deze avond zal verzorgd worden 
door DJ Stef Stuntpiloot.  

Zaterdag 28 januari
Op zaterdag gaat het dak er helemaal af! Van 
20.00 tot 04.00 uur gaan de deuren open voor 
iedereen die wel van een feestje houdt. Het 
33 jaar Carnabal staat garant voor een gezel-
lige avond met enthousiaste medewerking 
van DJ Stan, feestband de Bounties en zan-
ger Kafke. Dus voor heel Narrendonk en om-
streken geldt dat je op 28 januari in de Koster 
moet zijn om er een grandioos feest van te 
maken!

Zondag 29 januari
Tussen 12.00 en 17.00 uur zal de Koster in het 
teken staan van de drie-generatie spellen-
middag. Terwijl opa’s en oma’s samen met 
hun kleinkinderen meedoen met de spellen, 
hebben ouders de tijd om gezellig bij te buur-
ten. Uiteraard mogen de ouders ook aan de 
spellen meedoen! 

We zorgen voor onbeperkt ranja en popcorn 
voor iedereen. Er is mogelijkheid voor een 
meet-en-greet met Chase van Paw Patrol 
en Olaf bekend van Frozen. Een animatie DJ 
zorgt voor een gezellige sfeer en tijdens deze 
middag wordt ook de winnaar van de kleur-
wedstrijd bekendgemaakt. Wil je hieraan 
meedoen en kans maken op leuke prijzen? 
Download dan de kleurplaat op www.narren-
donk.nl en lever deze voor 26 januari in bij De 
Hollandershoeve in Reusel. 

Heel graag tot ziens bij ons feestweekend van 
27 tot en met 29 januari in De Koster, Wilhel-
minalaan 54 in Reusel.

Stichting Karnaval Reusel 
viert haar 33-jarig bestaan!

BLADEL - Op zondag 15 januari organiseert 
Koninklijke Harmonie L’Union voor de 55e 
keer het jaarlijkse solistenconcours, mo-
menteel onder de nieuwe naam Bladel on 
Stage. Het is een concours voor muzikan-
ten die de mogelijkheid krijgen om, alleen 
of met een aantal muzikanten samen, op te 
treden voor een deskundige jury. 

De gehele zondag zullen in Cultureel Cen-
trum Den Herd in Bladel optredens plaatsvin-
den, waarbij u van harte welkom bent om te 
genieten van deze muzikaliteit. 

Nieuwe opzet
In de nieuwe opzet, genaamd Bladel on 
Stage, wordt er een podium gecreëerd waar 
de muzikanten zich thuis kunnen voelen. De 
uitvoering vindt plaats in huiskamersfeer. 
De deelnemers krijgen veel vrijheid om hun 
eigen optreden vorm te geven, door bijvoor-
beeld een eigen muziekgenre te kiezen of 
zelfs een eigen gecomponeerd werk ten ge-

hore te brengen. Elke vorm van begeleiding is 
toegestaan. Jurering kan op twee manieren: 
door middel van punten of door een verslag. 
Ongeacht de keuze van beoordeling deelt de 
deskundige jury Golden Tickets uit, wat recht 
geeft op deelname aan Brabant on Stage 
(vroeger de Brabantse Kampioenschappen). 
Deze gekozen opzet is laagdrempelig en toe-
gankelijk voor meer verschillende muzikan-
ten. Een welkome plek voor muzikanten die 
voor de top gaan en voor muzikanten die voor 
de lol gaan. 

Programma
De gehele zondag zullen muzikanten uit de 
omgeving van zich laten horen. Het program-
ma is opgedeeld in drie blokken. Tijdens elk 
blok zullen zowel blaas- als slagwerkoptre-
dens plaatsvinden en wisselen beginners 
zich af met meer ervaren muzikanten. Aan het 
einde van het blok is tijd ingeruimd voor de 
muzikanten om met de jury in gesprek te gaan. 

De optredens zullen starten om 09.30 uur, 
13.00 uur en 16.00 uur. U bent de gehele zon-
dag welkom om naar de optredens te komen 
luisteren. Entree is € 5,00 voor volwassen en 
€ 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar. 

Voor meer informatie, bezoek de website: 

solistenconcoursbladel.nl

Een muzikale dag: 
Bladel on Stage
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Start 19 januari

Tradities moeten 
behouden blijven. 
Daarom was er na 
twee opgeschorte 
edities nu op de eer-
ste vrijdag van het 
nieuwe jaar 2023 
weer een samen-
komst in het clubhuis 
van de blauwwitte 
voetbalvereniging. 

Toch optimistisch het nieuwe jaar in
Na het gebruikelijk eerste half uurtje handen 
schudden, met daarbij een enkele kus, nam 
voorzitter Wim Ploeg het woord. Terugkij-
kend op 2022 memoreerde hij de corona-pe-
rikelen en de ellende van de sterk stijgende 
gasprijzen. Natuurlijk speelde dat de club 
parten maar hij plaatste dat meteen ook in 
het perspectief van de oorlogsellende in Oe-
kraïne. 

Sportief gezien was er voor Bladella 1 welis-
waar ook de teleurstelling van het missen van 
de promotie naar de tweede klasse maar de 
vooruitzichten voor het komende jaar noem-
de hij zonder meer positief. Met de leiders-
positie in de derde klasse in handen, met 
een solide basis in de begeleiding van Eric 
Viscaal en Peter Cosijns en met de intentie 
van hoofdsponsor The Schippers Group om 
nog drie seizoenen met Bladella door te gaan 
wilde hij de ambitie van een kampioenschap 
en de promotie wel degelijk uitspreken. Hij 
complimenteerde de jeugd met de verkoop 
van weer meer dan 8000 loten in de meest 
bekende loterij van Nederland. De uitslag is 
te vinden verder op deze pagina, maar ook 
op Facebook. Met de uitnodiging voor de vrij-
willigersavond van 21 januari sloot hij dit deel 
van zijn verhaal zeker positief af.

Jubilarissen gehuldigd
Omdat ook de kandidaten van de afgelopen 

twee jaren waren uitgenodigd om het tra-
ditionele speldje, de bloemen en de onuit-
sprekelijke dank in ontvangst te nemen had 
secretaris Betty Wijnen heel wat uitnodigin-
gen verstuurd. Een groot aantal van hen ver-
scheen, met partner. Zodoende werd het ook 
door het gevatte betoog van de voorzitter 
weer een levendige en gezellige bijeenkomst 
van de Bladella-familie.

25 jaar Bladella
Omdat hiervoor maar liefst 26 kandidaten 
waren uitgenodigd volstond de voorzitter met 
een handdruk en het overhandigen van het 
begeerde speldje. Om tijd te sparen onthield 
hij zich bij hen van de korte karakterschets. 
Hij bedankte deze leden, van wethouder tot 
vaste supporter van Bladella 1, voor hun in-
spanningen voor de blauwwitte vereniging. 
Hun namen zijn te vinden op de Bladella-site.

40 jaar Bladella
Voor de aanwezige jubilarissen was door Jan 
Vlems en Tjeu van de Sande een korte karak-
teristiek bedacht. De voorzitter las die voor 
en zorgde voor het speldje en de bloemen. 

Hierbij een typische quote: Adrie Hoskens, 
een begaafd darter en een bedrijvige jeugd-
leider; Tom Meijer, linkspoot, nog steeds een 
begenadigd scheidsrechter; Jos Leermakers 
van DEES, zorgde met Ans (!) voor drie voet-
balzonen; Frank Kaptheyns, speelde in Bla-
della 1, zorgde voor de meeste assists; Cees 
van Hintum, gewaardeerde techniektrainer, 
ook van Roy Beerens en Bas Aarden, van 
Bladella naar DEES, bleef voor de derde helft.

50 jaar Bladella
Toon Luijten, keeper in de lagere elftallen, 
chocoladebolincident; Jan Brekelmans, mid-
denvelder, financieel man, sponsorcommis-
sie; Alois van Gompel, aanvoerder van de 
lagere elftallen; Adriaan Lemmens, maat van 
Gradje, leider, ook van dames en G-team; Ge-

rard Coolen, maat van Adriaan, leider, ook van 
dames en G-team; Peter Daniëls, Bladella-
familie, altijd kantinedienst op dinsdag; Peter 
Ansems, solide verdediger, was leider en 
materialenman; Jan Vlems, matige techniek, 
al eeuwig een goede penningmeester; Mart 
Wouters, al eeuwig elftalleider, nu weer van 
het derde; Ger Jansen, was solide verdediger 
van het zesde, supporter Bladella 1; Anton 
Kolen, toen keeper van Bladella 1, nu bij de 
werkploeg en Theo Janssen, sponsoring, 
leverancier van springkussens.

60 jaar Bladella
Peter van de Sande, met een fabelachtig hard 
schot, fanatiekste, wegschilder en Jan Mari-
en,  wellicht de oudste scheidsrechter van 
Nederland.

65 jaar Bladella
Michel Daniëls, klusjesman, Sijsje - Bladella 
laat ons juichen - Stannie en Henk Duis,  be-
genadigd middenvelder, (hoofd)leider van 
Bladella-jeugd.

70 jaar Bladella
Wout (Poes) van Gompel, baas van de aan-
hanger, bewondering van iedereen, pakt alles 
aan, nog steeds lotenverkoper, geld-inner van 
WFC, bezorger appelflappen werkploeg, sup-
porter van kleinzonen, kaifrêêt op ‘die van ons’.

75 jaar Bladella
Jan (Poes) van Gompel, een gouden speldje, 
89 jaar oud, redelijk gezond van lijf en leden, 
waker over ons Toos, linksback, legendari-
sche strijd tegen Janus Bel, sociaal actief, 
trainer, supporter van kleinkinderen en de 
rest van de familie, kaifrêêt op ‘die van ons’.

Met de huldiging van de oudste jubilarissen 
kwam er een einde aan het off iciële gedeel-
te van de receptie. De voorzitter gaf daarmee 
meteen het startsein voor het informele ge-
deelte van de avond. Het werd nog een ge-
weldig leuke nazit in de meest gezellige huis-
kamer van Bladel. Mede door de onderlinge 
samenhang en de steun van enkele blauw-
witte families kan vv Bladella zo het nieuwe 
jaar met vertrouwen tegemoet zien.

Uitslag nieuwjaarsloterij 2023
Prijs Lotnr.  T.w.v.
  1e  1225 Bladel bonnen  € 475,-
  2e 62 Kadobon De Tipmast € 100,- 
  3e 7857 Kadobon Topshop € 100,-
  4e 8161 Kadobon Sniederspassage €   75,-
  5e 7809 Kadobon Sniederspassage €   75,-
  6e 6378 Kadobon Sniederspassage €   75,-
  7e 3063 Kadobon Sqware €  50,-
  8e 7624 Kadobon d’Ouwe Tramhalte €  25,-
  9e 1568 Kadobon d’Ouwe Tramhalte €  25,-
10e 285 Kadobon d’Ouwe Tramhalte €  25,-
11e 9559 Kadobon d’Ouwe Tramhalte €  25,-
12e 10184 Kadobon Clemens Bloem €  20,-
13e 8990 Kadobon Clemens Bloem €  20,-
14e 7602 Kadobon Clemens Bloem €  20,-
15e 1283 Kadobon Clemens Bloem €  20,-

Gewonnen prijzen zijn tot 1 mei tijdens de re-
guliere openingstijden af te halen in de kantine.

Nieuwjaarsreceptie vv Bladella met huldiging jubilarissen
Een avond met een hoog coryfeeëngehalte

Jan en Wout (Poes) van Gompel
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Onze duimen staan omhoog voor alle bedrijven en parti-
culieren waar we met de wandelclub het afgelopen jaar 
zo welkom waren. Wat zijn er nog veel lieve mensen, echt 
top! Wij zeggen daarom ook graag tot ziens!

Wandelclub Kempenland, Bladel

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

Wij danken het team van PC55 voor de mooie berichten 
in deze krant.

Meerdere lezers

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

Graag willen wij de kinderen van de Torelaar en Nummereen bedanken voor de leuke attentie 
die zij gebracht hadden. Familieleden, Fabor en andere mensen, bedankt voor de attentie die 
we mochten ontvangen tijdens de feestdagen. 

Bewoners en team Mariahof, Reusel

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

Mijn duim staat omhoog voor alle vrijwilligers van Vrienden van de Kerststal in Bladel. Bedankt 
voor jullie inzet gedurende de periode dat de kerststal op het kerkplein heeft gestaan. Ook 
bedank ik pastoor Harm Schilders en Maria van Lierop voor het gastvrij ontvangen van de 
vrijwilligers in de parochiezaal.

Jeanne Clemens

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

Onze duimen staan omhoog. Op donderdag 22 december werden wij verrast met zelfgemaakte 
kerstkaarten door kinderen van BSO Nummereen in Bladel. De bewoners vonden dit prachtig. 
Dankjewel!

Bewoners Iepenlaan, Beukenlaan, Eikenlaan en Floriaan, Bladel

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

Mijn duim staat omhoog voor bestuur en beheer van Steunpunt Den Bogerd in Hoogeloon die 
ons, de vrijwilligers, een leuke kerstbijeenkomst en een fijn presentje hebben bezorgd voor het 
werk dat wij in 2022 hadden gedaan.

Mieke Brom

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

Een duim omhoog voor alle vrijwilligers die het kerkhof in Hoogeloon zo mooi onderhouden!

Van een dochter die haar vader en moeder regelmatig bezoekt

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

Onze duimen gaan omhoog voor alle danseressen, trainsters en begeleiders van Showdans-
groep Quality in Hapert. Wat hebben ze het goed gedaan op het danstoernooi en super goed 
elkaar aangemoedigd, ondanks de lange dag!

Sportieve groet van trotse ouders

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... honden veel werden 
ingezet in oorlogen? 

In de Eerste Wereldoorlog 
gebruikte men al honden 

als poedels om 
boodschappen over te 

brengen of als 
patrouille- en waakhond. 
De Amerikanen gebruikten 
in de Tweede Wereldoorlog 

vooral dobbermanns, 
omdat ze dachten dat dit 
ras beter bestand was 

tegen de hitte. 
Deze ‘devil’s dogs’ 
werden vooral tijdens 
de strijd tegen de 
Japanners gebruikt.

www.loesje.nl
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Puppy- en beginnerscursus 
Rottweiler Werkgroep Hoogeloon
Rottweiler Werkgroep Hoogeloon start op 
zaterdag 14 januari weer met een puppy-
cursus en beginnerscursus voor alle rassen. 

Deze cursussen zijn voor honden vanaf 12 
weken die alle inentingen hebben gehad. De 
cursussen bestaat uit 11 lessen. De puppycur-
sus is elke zaterdag om 10.00 uur en de begin-
nerscursus elke zaterdag om 11.00 uur. Meer 
informatie over de cursussen is te vinden op 
de website www.nrc-rwh.nl/cursussen. 

Hier kunt u, als u wilt deelnemen ook inschrij-
ven. Bij onduidelijkheden kunt u bellen voor 
informatie van maandag t/m zaterdag tussen 
18.00 en 21.00 uur met het telefoonnummer 
06-30468933.

De kosten bedragen € 125,00. Het lesgeld 
dient bij aanvang van de training betaald te 
worden (gaarne met contant gepast geld be-
talen). 

U wordt tevens vriendelijk verzocht het inen-
tingsboekje of dierenpaspoort van uw hond 
mee te brengen zodat wij kunnen controleren 
of uw hond is ingeënt.

De cursussen worden gegeven op het terrein 
van de Rottweiler Werkgroep Hoogeloon, 
sportpark De Lemelvelden, Burgemeester 
van Woenseldreef 31 in Hapert.

www.nrc-rwh.nl

Hopelijk wil iedereen in 2023 zijn eigen rommel opruimen 
en niet bij de kleding/glasbakken tegenover de Aldi in 
Reusel neerzetten. Zo asociaal, wat kunnen ze er een zooi 
van maken!

Een buurtgenoot

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

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

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

WAT WORDT NIET GEPLAATST Een duim omlaag in verband met algemene ‘landelijke problemen’ zoals 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 omlaag

de
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ui
m
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Cordaad Welzijn zoekt 
vrijwilligers!
Wie neemt mij mee op pad?
Mevrouw van begin 60, wonend in Lage Mier-
de, is gescheiden en voelt zich erg eenzaam.  
Ze zoekt een vrijwilliger voor een praatje en 
om samen iets leuks te doen. Dit kunnen een-
voudige uitstapjes zijn naar bijvoorbeeld een 
tuincentrum. Vanwege lichamelijke klachten 
rijdt ze geen auto. 

Maatje voor een praatje 
Een 77-jarige mevrouw in Reusel zoekt een 
vrouwelijk maatje zodat haar partner iets ont-
last kan worden. Liefst iemand die affiniteit 
heeft met tuin en planten.

Mevrouw heeft Parkinson waardoor praten 
steeds moeilijker gaat. Ze houdt enorm van 
tuinieren, maar dit lukt haar niet meer. Wil jij 
eens in de 2 of 3 weken bij haar langskomen 
voor een praatje? 

Actieve vrijwilliger 
Deze 57-jarige man met dementie, uit Hooge-
loon, zoekt een maatje. Meneer heeft Alzhei-
mer, heeft moeite met het kortetermijngeheu-
gen en neemt zelf nog maar weinig initiatief. 

Meneer is een actieve man en is graag buiten. 
Met een mannelijke vrijwilliger zou hij eens 
een praatje willen maken tijdens een wande-
ling. 

Word ook Maatje! Je bent als vrijwilliger van 
harte welkom! Info bij Eefje Heesterbeek: tele-
foon 06-58797156 of mail eefjeheesterbeek@
cordaadwelzijn.nl

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

weekkrant PC55 goed om te weten

ALLERHANDE

www.pc55.nl 
goed om te weten

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 12-uurtje van Café ‘t Pleintje. 

Om uw gewonnen prijs in ontvangst 
te nemen, neemt u dit artikel binnen  
8 weken mee naar:

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

in de regio

T/M 26 FEBRUARI
TENTOONSTELLING MUSEUM-HELDEN
Locatie: Kempenmuseum, Kapelweg 2, 
Eersel. Open: zie openingstijden museum.
Entree: volw. € 6,50; 13 t/m 18 jaar € 2,50 
en t/m 12 jaar gratis. 
Ingericht door bovenbouwleerlingen 
van de basisschool, met hun 
favoriete objecten uit het depot.

Weggooien 
is zonde
Repair Café in Bladel

Op dinsdag 17 ja-
nuari  van 13.00 
tot 16.00 uur staan 
onze reparateurs 
weer klaar om u 
te helpen met het  
repareren van uw 
defecte spullen.

Al het gereedschap en materiaal is aanwezig 
om alle mogelijke reparaties uit te voeren op 
gebied van kleding, meubels, elektrische ap-
paraten, fietsen, speelgoed etc. 

Ook zijn deskundige vrijwilligers aanwezig 
met reparatiekennis en –vaardigheden op 
allerlei terreinen. Bezoekers nemen van thuis 
kapotte spullen mee en gaan samen met de 
deskundigen aan de slag. Om lange wachttij-
den te voorkomen, kan er slechts 1 apparaat 
p.p. aangeboden worden.

Iedere 3e dinsdag van de maand is het Re-
paircafé van Het Kompas open. U vindt het 
Repair Café aan de Torendreef 20 te Bladel. 

Heeft u vragen, bel 0497-385069, kijk op onze 
website of mail naar info@kompasbladel.nl

www.kompasbladel.nl

Dansen in 
Vessem

Op zaterdagen Op 14 januari en 
11 februari zijn er weer open stijl-
dansavonden in D’n Boogerd aan 
de Servatiusstraat 6 in Vessem.

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

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

ARMBAND  VERLOREN 
Wie heeft onderstaande armband gevonden? 
Heeft voor mij heel grote emotionele waarde. 

 
Weet je iets meer? 

Neem a.u.b. contact op via   0497 – 382525 
Hartelijk dank 

BLADEL - Ook in 2023 gaan we weer ge-
nieten van gezellige muziekmiddagen. Op 
zaterdag 21 januari is er weer een muziek-
middag in de sfeervolle zaal van De Tip-
mast, Tipmast 48a in Bladel.   

De muziek wordt verzorgd door de Accor-
deontrefvrienden, samen met de Grensmu-
zikanten en het Steirische bandje met hun 
Oostenrijkse muziek. Het repertoire, be-
staande in hoofdzaak uit bekende en nieuwe 
Nederlandstalige, aangevuld met Duitse en 
Oostenrijkse meezing- en dansnummers.

Deze middag staat garant voor een gezellig 
uitje. Elke dans- en muziekliefhebber mag dit 
niet missen! De aanvang is om 14.00 uur en 
de entree is gratis. Info: 06-12992302.

Muziekmiddag 
in De Tipmast
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Restverwerking noemen ze het in de horeca. 
Thuis maak ik gewoon de kliekjes op . 
Wanneer we lasagne eten heb ik altijd wel weer 
wat van de gehaktsaus over. Toen we deze 
week het weer eens aten vertelde onze zoon 
een leuke anekdote over lasagne met blader-
deeg i.p.v. pastavellen. Hierdoor kreeg ik wel 
het idee voor deze flapjes en zo is er weer 
een nieuwe variatie geboren.

I Love to Cook
met  Ivanka

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

Lasagne Flapjes

Ingrediënten

• plakjes bladerdeeg
• restje lasagne (gehakt) saus
• geraspte kaas of plakjes mozzarella
• oregano en strooikaas

Voor: - personen                           voorbereiding ≈ 10 min                               klaar in:  30 min

Bereiding
Voor de saus kan je gewoon je favoriet nemen. Bij mij is dat spek – gehakt – ui – bleekselderij – wortel – courgette –  toma-
ten puree en sugocasa – rode wijn – bouillonpoeder. Na een nachtje staan dikt de saus ook nog wat in wat voor de flapjes 
alleen maar ten goede komt. Warm de oven voor op 200°C. Laat het aantal plakjes bladerdeeg ontdooien dat je denkt 
nodig te hebben. Dit zijn er 2 per flap. Vul een plakje met vulling tot rondom 1cm. van de buitenkanten. Beleg met plakjes 
mozzarella of wat geraspte kaas. Leg een ander plakje erop en druk twee overstaande zijdes met een vork dicht. Zorg 
dat er geen vulling uit de andere zijdes komt. Bestrijk de bovenkant met water en strooi er wat strooikaas en oregano op.
Bak in de voorverwarmde oven circa 13-18 min. goudbruin. Lekker als lunchgerecht of met salade als volledige maaltijd.

JONG & OUD

VESSEM - Op donderdag 19 januari vindt 
er een bijzonder concert plaats in de Lam-
bertuskerk. Stichting Behoud Lambertus-
kerk Vessem biedt dan, in samenwerking 
met Stichting Koos de Roos, een podium 
aan jong talent. 

Dit particuliere cultuurfonds ondersteunt 
jonge talentvolle musici en aankomend di-
rigenten bij hun professionele ontwikkeling, 
onder meer door toelagen aan te bieden voor 
het volgen van masterclasses of deelname 
aan concoursen. 

Nico Agusta (cello) ontving in 2022 een bij-
drage van het fonds. Hij wordt begeleid door 
Wenshan Ji (piano). De musici, afkomstig uit 

Jakarta en Beijing, startten al op jonge leeftijd 
met hun muzikale ontwikkeling. Beiden stu-
deren inmiddels aan conservatoria in Neder-
land. Op 19 januari spelen zij een programma 
met werken van Rachmaninov, Beethoven, 
Schubert, Piazolla en Dvorak. 

Iedereen is van harte welkom bij dit januari-
concert. Na afloop is er gelegenheid om bij te 
dragen aan de kosten via een bijdrage of door 
gebruik te maken van de QR-code achterop 
het programmaboekje. Aanmelden kan via 
behoudlambertuskerk@gmail.com. De kerk-
deur is om 19.30 uur open en aanvang van het 
concert is om 20.00 uur.

www.behoudlambertuskerkvessem.nl

Podium voor jong talent
in de Lambertuskerk

Wenshan Ji

Nico Agusta
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We  wensen jullie een 
goed, gezond, gezellig, gastvrij 2023!

Het nieuwe jaar is begonnen. 
Goede voornemens gemaakt, of gewoon doorgaan zoals je eerder deed? 
Vooral lekker actief bezig zijn, want er is zoveel te doen in de Brabantse Kempen. 
Ga op avontuur, maar hoe?

Struinen door bossen en velden, wandelend, op je fiets of te paard. Uitdagende 
outdoor-activiteiten, inspirerende creatieve workshops. of liever heerlijk slenteren 
langs winkels en over de markt.  Verwen je zelf met een lekker hapje eten of ga 
gezellig een drankje doen. Alleen, met de kids, met vrienden of familie. Kortom: 
Genieten met hoofdletter G!

Loop voor ideeën, informatie, wandelkaarten, routes of streekproducten eens binnen 
bij een van de Visit winkels, onze enthousiaste vrijwilligers staan ook dit jaar weer 
gastvrij klaar voor jou als klant!

Organiseer je een evenement?
Om onze agenda/kalender goed te vullen hebben we jullie input nodig, dus ben je 
organisator van een rommelmarkt, optreden, expositie of een andere activiteit of 
evenement? Meld het minimaal twee weken van tevoren en wij plaatsen het op de 
websites: www.visitreuseldemierden.nl en/of www.visitbladel.nl 

Mail tekst tot 100 tekens en een scherpe, horizontale foto, vrij van rechten, naar 
info@visitreuseldemierden.nl en/of info@visitbladel.nl

Kijk op de websites voor interessante, verrassende routes 
en activiteiten in ons mooie gebied.

Ga eropuit!

goed, gezond, gezellig, gastvrij 2023!

www.visitreuseldemierden.nl  •  www.visitbladel.nl

WinnaarsWinnaars
KerstpuzzelKerstpuzzel

  Simon Sants
Goed Toeven bij Kameraet - Waardebon t.w.v. € 25,-   

  Erwin van Schaijk  
Liberty Foodbar - Waardebon t.w.v. € 50,-  

  Maartje Wissink   
Voedings- en gewichtscoach Heidi van Herk - Een handige katoenen tas met het 
boek “Puur Gezond & Slank in 8 stappen t.w.v. 34,-  

  Annet van den Broek
Just Us Catering - Salade voor 6 personen 

  Petra Dirkx  
Stappaerts Mode en Wonen - Waardebon t.w.v. € 50,-  

   Piet Spooren  
Brommobiel/Auto Goossens - Wintercheck t.w.v. € 29,95  

  Marjan Menting  
Auto Service Wil Teurlings - APK t.w.v. €50,-  

  Marion Van Limpt   
Wijnslijterij Hendriks - Waardebon t.w.v. € 25,-  

  Hannie Heesters 
Spurke Mode - Waardebon t.w.v. € 25,-    

  Stefan Dekkers   
Van Bommel Optiek - Zonnebril t.w.v. € 59,-  

  Familie van Hoof  
Garage Huijbregts / Carwash Reusel - Wasbox t.w.v. € 13,50  

  Jose Lauwers  
Theater ’t Schouw Reusel - 2 kaarten voor de voorstelling van Pieter Jouke (11-02) 

  Karel Rethmeier  
KempenGenot - Borrelplank  t.w.v. € 34,50

  Paul Willems  
Woontrend Hapert - Vloertapijt t.w.v. € 50,-  

  Karin, Sanne en Rik Beerens
Wieland - Waardebon t.w.v. € 25,- 

De kerstpuzzel heeft vele lezers fl ink bezig gehouden.....
Het te zoeken oplossingswoord gaf her en der de nodige kopzorgen,

en dat was onze fout....

Excuses!

De papieren krant had een letter 'D' teveel en een 'E' te weinig. 
De digitale versie op onze website was de juiste versie. 

Sommige hadden dit ontdekt, anderen konden toch het juiste 

oplossingswoord – eindejaarswensen – samenstellen. 

Ondanks dit alles hebben we hierover alleen maar leuke reacties 
ontvangen. Soms zorgt een fout ook voor een hoop vermaak.

Omdat door deze fout het ‘juiste oplossingswoord’ 
lastig was door te geven zijn we natuurlijk fl exibel omgegaan 

met het juiste oplossingswoord. 
Ook D’n Eindejaarswens rekenen we goed, net als eindejaarswensend.

Hierbij de winnaars:
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Meer groen in de wijk 
rondom basisschool 
De Sleutelaar
Op verschillende plekken in de gemeente 
Bladel worden oude tegels verwijderd zodat er 
meer plaats is voor groen. De aankomende tijd 
wordt er flink onttegeld in de wijk rondom 
basisschool De Sleutelaar.

In de volgende straten in Bladel worden tegels 
vervangen door nieuwe plantvakken:

•  Omgeving kruising Doolandweg – 
Hendrik Consiencelaan

•  Omgeving kruising Stijn Streuvelslaan – 
Hendrik Consiencelaan

• Omgeving Basisschool De Sleutelaar
• Bilderdijklaan nabij huisnummer 18
•  Bilderdijklaan schuin tegenover huisnummer 27 

nabij kruising Arthur van Schendellaan
•  August Vermeylenaan ter hoogte van 

huisnummer 2
• Bilderdijklaan ter hoogte van huisnummer 1
•  August Vermeylenlaan ter hoogte van 

BS De Sleutelaar

Hierbij wordt overigens altijd gekeken naar het 
overlaten van minimaal 1,5 meter afstand zodat een 
kinderwagen of rolstoel er langs kan.

Heb je zelf een idee over het vervangen van grijs door 
groen, of weet je een plekje in de openbare ruimte 
waar dat mooier of beter zou zijn? Stuur deze locatie 
dan door naar Dirk Zumker. Zijn e-mailadres is 
dirk.zumker@bladel.nl.

Beloning voor jongeren die een carnavalswagen 
bouwen
Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat er 
binnen de gemeente zinvolle activiteiten zijn die 
jongeren aanspreken. Het bouwen van een 
carnavalswagen is een van de activiteiten waar 
veel jongeren bij betrokken zijn. Om onze 
waardering voor zowel de activiteit als het 
uiteindelijke resultaat te laten blijken, wordt er 
jaarlijks een waarderingsbudget van maximaal 
€ 9.000,- beschikbaar gesteld. 

Dit bedrag wordt beschikbaar gesteld voor alle jeugdige 
carnavalswagenbouwers in de gemeente Bladel die 
voldoen aan de volgende criteria:
•  Een jeugdige carnavalsgroep moet minimaal uit 

10 jongeren bestaan van tussen de 0 en 21 jaar en 
daarvan moet minimaal 75% in de gemeente Bladel 
woonachtig zijn;

•  De carnavalswagen of loopgroep met wagen moet 
minimaal de afmetingen van een personenauto 
hebben;

•  Er moet minimaal aan 1 optocht in de gemeente 
Bladel deelgenomen worden;

•  De hoogte van de subsidie hangt af van het aantal 
optochten waaraan wordt deelgenomen binnen de 
gemeente Bladel. Bij deelname aan 1 optocht wordt 
€ 200,- beschikbaar gesteld, bij deelname aan 2 
optochten €  350,- en bij deelname aan 3 optochten 
€ 450,-;

•  Na afloop van carnaval dient er per optocht waaraan 
is deelgenomen een bewijs van deelname en een foto 
van de wagen te worden overgelegd aan de 
gemeente;

•  Wanneer aan alle bovengenoemde voorwaarden 
wordt voldaan, kan per carnavalsgroep nog eens 
maximaal € 100,- extra subsidie verstrekt worden om 
de (indien van toepassing) gemaakte kosten bij de 
milieustraat te vergoeden;

•  Mocht het aantal aanvragen dusdanig hoog zijn en 
het subsidieplafond van € 9.000,- zou overschreden 
moeten worden, dan wordt de subsidie naar ratio 
verdeeld.

Bij de aanvraag voeg je de NAW-gegevens en het 
rekeningnummer van de carnavalsgroep toe en een 
opgave van het aantal jongeren (met leeftijd en 
woonplaats) die gedurende de bouw en voorbereiding 
van de carnavalswagen mee hebben gewerkt. Daarnaast 
zien wij bij de aanvraag graag de toevoeging van het 
aantal optochten waaraan de carnavalsgroep van plan is 
deel te nemen.
De aanvraag stuur je naar de afdeling Ontwikkeling 
t.a.v. Niek van Boekel van de gemeente Bladel 
(Postbus 11, 5530 AA Bladel of digitaal naar 
info@bladel.nl). De aanvraag moet worden ingediend 
vóór 13 februari 2023.

In week 7 zal er een ontvangstbevestiging worden 
verstuurd met daarin de mededeling of je wel of geen 
recht hebt op de subsidie en de eventuele hoogte ervan. 
De uitkering en de vaststellingsbeschikking ontvang je 
vervolgens na ontvangst van een foto van de 
carnavalswagen en een bewijs van deelname per 
optocht in de gemeente Bladel waaraan is 
deelgenomen. 

Militaire oefening
Van 16 t/m 20 januari is er een militaire oefening in de 
gemeente Bladel. De oefening wordt gehouden in het 
kader van opleiding voor militairen van de Koninklijke 
Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de 
militairen te voet en met voertuigen diverse 
verkennings-, en bewakingstaken uitvoeren. Deze 
activiteiten zullen voornamelijk in de nacht plaatsvinden. 
Men zal hierbij het doorgaand verkeer niet hinderen. 
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Het nieuwe 
gemeentemagazine is 
bezorgd!
De afgelopen twee weken is het nieuwe 
gemeentemagazine “Bij ons in de gemeente Bladel” 
rondgebracht. In het gemeentemagazine vind je 
onder andere informatie over de gemeente Bladel, 
een afvalkalender en de nieuwe ambassadeurs.

Heb je het gemeentemagazine niet ontvangen, maar 
wil je wel graag een exemplaar? Dan kun je er een 
ophalen bij de receptie in het gemeentehuis. Heb je 
behoefte aan een grootlettergids? Neem dan 
contact op met de gemeente via 
voorlichting@bladel.nl of via 0497 – 361 636.

In januari 2023 vinden twee commissievergaderingen 
plaats:

•  Commissie Grondgebied op maandag 16 januari 
2023, om 19.30 uur.

    Op de agenda staat o.a. het Rekenkamercommissie 
onderzoek: Omgevingswet, Bestemmingsplan 
Hoogcasteren 23 in Hoogeloon, Bestemmingsplan 
Kloostertuin te Bladel, en Isoleren van De Groene 
Zone.

•  Commissie Middelen & Algemene Zaken op dinsdag 
17 januari 2023, om 19.30 uur. 

    Op de agenda staat o.a. Regeling kwijtschelding 
gemeentelijke belastingen, MRE 
Samenwerkingsakkoord 2023-2026, Wijziging 
Gemeenschappelijke Regeling Samenwerking 
Kempengemeenten (GRSK), Wijziging 
gemeenschappelijke regeling KempenPlus.

De conceptagenda’s en vergaderstukken kun je inzien 
via www.bladel.nl/gemeenteraad. De vergaderingen van 
de commissies zijn openbaar, beginnen om 19.30 uur 
en vinden plaats in de raadzaal van het gemeentehuis 
in Bladel. De vergadering van de commissie Inwoners 
op 17 januari 2023 is geannuleerd.

Spreekrecht
Als burger kun je tijdens een commissievergadering 
inspreken over de geagendeerde raadsvoorstellen. 
Je kunt dan in maximaal vijf minuten de commissie 
informeren. Een verzoek om spreekrecht meld je 
voorafgaand bij de griffier via griffie@bladel.nl.

Besluitvorming op 2 februari 2023
Commissies bereiden de besluitvorming van de 
gemeenteraad voor door advies aan de gemeenteraad 
uit te brengen. Over de raadsvoorstellen in de 
commissies neemt de gemeenteraad in de 
raadsvergadering van 2 februari 2023 een besluit.

Ondersteuning voor inwoners met geldzorgen

De boodschappen zijn duurder geworden, de 
energierekening is flink gestegen… Het kan 
lastig zijn om met je inkomen iedere maand 
rond te komen. Er zijn verschillende regelingen 
om inwoners hierbij te ondersteunen. 

Prijsplafond, voor iedereen
Vanaf 1 januari 2023 geldt een prijsplafond op gas en 
elektriciteit voor alle huishoudens en kleinverbruikers. 
Het prijsplafond betekent dat je tot een bepaald 
verbruik, een lager tarief betaalt voor gas en 
elektriciteit. Voor het energieverbruik boven het 
plafond betalen huishoudens het tarief zoals 
opgenomen in het energiecontract.

Het prijsplafond: voor gas wordt het maximale tarief 
€ 1,45 m3 tot een verbruik van 1200 m3 per jaar. Voor 
elektriciteit wordt het tarief gemaximaliseerd tot 
€ 0,40 per KWh bij een maximum verbruik tot 
2.900 KWh.

Eenmalige energietoeslag 2023, voor inwoners 
met een laag inkomen
Het kabinet heeft aangekondigd dat er ook in 2023 
een eenmalige energietoeslag komt. De landelijke 
richtlijn voor de energietoeslag 2023 zijn nog niet 
bekend. Het is daarom nog niet mogelijk om de 

energietoeslag al aan te vragen. Zodra er meer 
informatie bekend is, kun je dit lezen op 
www.kempengemeenten.nl/energietoeslag. 

Bijzondere Bijstand
Wat als je ondanks het prijsplafond de 
energierekening niet kunt betalen? Dan heb je 
misschien wel recht op bijzondere bijstand voor je 
energiekosten. 

De beoordeling voor bijzondere bijstand is strenger 
dan voor de energietoeslag. Er wordt gekeken of je 
energiekosten boven het prijsplafond uitkomen en in 
hoeverre je deze met je inkomen en je spaargeld zelf 
kunt betalen. Ook met een hoger inkomen, kun je 
recht hebben op bijzondere bijstand voor een deel van 
je energierekening. Kijk voor meer informatie op 
www.kempengemeenten.nl/bijzondere-bijstand. 

Je kunt veel dingen zelf regelen, maar soms is het fijn 
dat iemand met je meekijkt. Bijvoorbeeld om te zien 
waar je recht op hebt. Neem dan contact op met 
Maatschappelijke Dienstverlening / het Sociaal 
Raadslieden Werk. Elke werkdag is er telefonisch 
spreekuur van 9.00 tot 11.00 uur: 0497 74 55 44. 
Je kunt ook per e-mail contact opnemen: 
md@kempengemeenten.nl. 

Commissievergaderingen in januari 2023

ZO RIJ JE VEILIGER & VOORKOM JE €100,- BOETE

VERPLICHT VOOR SNORFIETSERS

VANAF 1 JANUARI 2023

De gemeente Bladel is ook 
te vinden op Instagram!
De gemeente Bladel heeft ook een Instagram 
account (@gemeentebladel), waarop je schitterende 
foto’s kunt vinden die door inwoners en bezoekers 
in de gemeente zijn gemaakt.  
Heb je ook een Instagram-account en vind je het 
leuk als we je foto delen? Gebruik dan 
#gemeentebladel of tag ons in je foto 
@gemeentebladel.
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Het veranderende klimaat hoe gaan we daarmee om?
Gemeente Bladel

Ons klimaat is aan het veranderen. 
Alle scenario’s van onder andere het 
KNMI wijzen ons daarop. De zeespiegel 
stijgt en de weersomstandigheden 
worden extremer. De veranderingen en de 
snelheid waarmee dit gebeurt heeft grote 
gevolgen voor mens, natuur en milieu.

Ook in onze gemeente hebben 
we al ervaring met waterover-
last, droogte en hitte. Toene-
mende materiële, economi-
sche en volksgezondheids-
schade in de gemeente is een 
realistisch beeld. Daarom 
moeten we aan de slag met 
maatregelen om schade te 
beperken én om een prettige 
leefomgeving te behouden.

Klimaatverandering heeft de volgende effecten Wat doet de gemeente om in 2050 
klimaatbestendig te zijn?

Het neerslagtekort stijgt van 210-270 mm naar 
300-330 mm in 2050 en de periodes zonder neerslag 
worden langer. Droogte kan gewasschade veroorza-
ken als de watertoevoer beperkt wordt en er een 
beregeningsverbod wordt ingesteld. Stedelijk groen, 
parken en bermen zijn bij droogte kwetsbaar voor 
schade/uitval. Het risico op (natuur)branden neemt 
toe. 

In de gemeente Bladel zijn de Cartierheide, Natuur-
reservaat de Goorloop, Kroonvensche Heide en de 
Neterselsche Heide droogtegevoelig.

Droogte

Meer hevige regenbuien die intenser worden. Volgens 
het KNMI neemt tot 2050 de intensiteit van hevige 
regenbuien met 12 tot 25% toe. Delen van de gemeen-
te Bladel worden hierdoor kwetsbaarder voor 
hemelwateroverlast met schade aan panden en 
onbegaanbare wegen tot gevolg.

Wateroverlast 
Vergroenen van wijken

Bewustmaken en beschermen
van kwetsbare inwoners

Faciliteren particuliere 
initiatieven

Richtlijnen opstellen voor 
klimaatadaptatieve maat-
regelen bij nieuwbouw

Stimuleren met subsidies

Bedrijventerreinen klimaatbe-
stendiger maken

Scholen betrekken 

Versterken biodiversiteit

Afkoppelen riolering

Realisatie Klimaatbuffer 
Casteren en Hapert

Verbetering kwaliteit van 
bestaande natuurgebieden en 
tegengaan van verlies van 
biodiversiteit (Gebiedsontwikke-
ling Kroonvensche Heide; 
Herstel Beekdal Groote Beerze)

Plant een boom 
voor meer 
schaduw

Plaats een regenton 
of maak een regen-

watervijverTegels eruit, 
groen erin

Vergroen je balkon, 
dak of gevel

De verwachte stijging van tropische (>30° C) dagen is 
van 3 tot 6 dagen in het huidige klimaat, naar 15 tot 18 
dagen in 2050. Hittestress door warme nachten neemt 
toe van enkele dagen tot enkele weken per jaar in 
2050. In het gemeentelijke warmtebeeld is te zien dat 
met name de bedrijventerreinen heet worden in de 
zomer. Daarnaast blijkt dat er weinig koele gebieden 
zijn in de kernen.

Hitte

!

Dit kun je zelf doen!

Materiele schade aan bijvoorbeeld 
gebouwen, infrastructuur en 
landbouwpercelen

Dit leidt op termijn tot:

Economisch verlies door uitval van 
processen door minder 
arbeidsproductiviteit bij hitte

Nadelige gezondheidseffecten en 
zelfs dodelijke slachtoffers bij 
bijvoorbeeld hittegolven 

Blauwgroen Bladel is een samenwerking tussen inwoners, ondernemers, onderwijs en 
de gemeente om de dorpen mooier en klimaatbestendiger te maken. 
We bereiken alleen een klimaatbestendige gemeente Bladel als we het samen doen. 

Doe jij ook mee? 
Kijk voor meer informatie op www.blauwgroenbladel.nl.

!

VISUAL KLIMAATADAPTATIE
De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 de Kadernota Klimaatadaptatie vastgesteld. Hierin staat beschreven wat de effecten zijn van het veranderende klimaat en wat we daartegen kunnen doen. Doel is om in 2050 een klimaatbestendige gemeente te zijn, 

zodat het voor iedereen prettig wonen en leven is en blijft. Bekijk de visual om in één oogopslag te zien wat de gemeente doet én wat jij zelf kan doen. Want een klimaatbestendige gemeente Bladel bereiken we alleen als we het samen doen!
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Het veranderende klimaat hoe gaan we daarmee om?
Gemeente Bladel

Ons klimaat is aan het veranderen. 
Alle scenario’s van onder andere het 
KNMI wijzen ons daarop. De zeespiegel 
stijgt en de weersomstandigheden 
worden extremer. De veranderingen en de 
snelheid waarmee dit gebeurt heeft grote 
gevolgen voor mens, natuur en milieu.

Ook in onze gemeente hebben 
we al ervaring met waterover-
last, droogte en hitte. Toene-
mende materiële, economi-
sche en volksgezondheids-
schade in de gemeente is een 
realistisch beeld. Daarom 
moeten we aan de slag met 
maatregelen om schade te 
beperken én om een prettige 
leefomgeving te behouden.

Klimaatverandering heeft de volgende effecten Wat doet de gemeente om in 2050 
klimaatbestendig te zijn?

Het neerslagtekort stijgt van 210-270 mm naar 
300-330 mm in 2050 en de periodes zonder neerslag 
worden langer. Droogte kan gewasschade veroorza-
ken als de watertoevoer beperkt wordt en er een 
beregeningsverbod wordt ingesteld. Stedelijk groen, 
parken en bermen zijn bij droogte kwetsbaar voor 
schade/uitval. Het risico op (natuur)branden neemt 
toe. 

In de gemeente Bladel zijn de Cartierheide, Natuur-
reservaat de Goorloop, Kroonvensche Heide en de 
Neterselsche Heide droogtegevoelig.

Droogte

Meer hevige regenbuien die intenser worden. Volgens 
het KNMI neemt tot 2050 de intensiteit van hevige 
regenbuien met 12 tot 25% toe. Delen van de gemeen-
te Bladel worden hierdoor kwetsbaarder voor 
hemelwateroverlast met schade aan panden en 
onbegaanbare wegen tot gevolg.

Wateroverlast 
Vergroenen van wijken

Bewustmaken en beschermen
van kwetsbare inwoners

Faciliteren particuliere 
initiatieven

Richtlijnen opstellen voor 
klimaatadaptatieve maat-
regelen bij nieuwbouw

Stimuleren met subsidies

Bedrijventerreinen klimaatbe-
stendiger maken

Scholen betrekken 

Versterken biodiversiteit

Afkoppelen riolering

Realisatie Klimaatbuffer 
Casteren en Hapert

Verbetering kwaliteit van 
bestaande natuurgebieden en 
tegengaan van verlies van 
biodiversiteit (Gebiedsontwikke-
ling Kroonvensche Heide; 
Herstel Beekdal Groote Beerze)

Plant een boom 
voor meer 
schaduw

Plaats een regenton 
of maak een regen-

watervijverTegels eruit, 
groen erin

Vergroen je balkon, 
dak of gevel

De verwachte stijging van tropische (>30° C) dagen is 
van 3 tot 6 dagen in het huidige klimaat, naar 15 tot 18 
dagen in 2050. Hittestress door warme nachten neemt 
toe van enkele dagen tot enkele weken per jaar in 
2050. In het gemeentelijke warmtebeeld is te zien dat 
met name de bedrijventerreinen heet worden in de 
zomer. Daarnaast blijkt dat er weinig koele gebieden 
zijn in de kernen.

Hitte

!

Dit kun je zelf doen!

Materiele schade aan bijvoorbeeld 
gebouwen, infrastructuur en 
landbouwpercelen

Dit leidt op termijn tot:

Economisch verlies door uitval van 
processen door minder 
arbeidsproductiviteit bij hitte

Nadelige gezondheidseffecten en 
zelfs dodelijke slachtoffers bij 
bijvoorbeeld hittegolven 

Blauwgroen Bladel is een samenwerking tussen inwoners, ondernemers, onderwijs en 
de gemeente om de dorpen mooier en klimaatbestendiger te maken. 
We bereiken alleen een klimaatbestendige gemeente Bladel als we het samen doen. 

Doe jij ook mee? 
Kijk voor meer informatie op www.blauwgroenbladel.nl.

!

VISUAL KLIMAATADAPTATIE
De gemeenteraad heeft op 22 december 2022 de Kadernota Klimaatadaptatie vastgesteld. Hierin staat beschreven wat de effecten zijn van het veranderende klimaat en wat we daartegen kunnen doen. Doel is om in 2050 een klimaatbestendige gemeente te zijn, 

zodat het voor iedereen prettig wonen en leven is en blijft. Bekijk de visual om in één oogopslag te zien wat de gemeente doet én wat jij zelf kan doen. Want een klimaatbestendige gemeente Bladel bereiken we alleen als we het samen doen!
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2022 is voorbij. Het jaar waarin de gemeente Bladel 
haar 25-jarig jubileum op verschillende manieren 
heeft gevierd. De gemeente plaatste in elke kern een 
blijvende herinnering in de vorm van een 
picknickbank bij de start van de wandelingen in het 
kader “Gemeente Bladel verbindt”. Elk kind in de 
basisschoolleeftijd kreeg ter gelegenheid van het 
jubileum twee kermismuntjes cadeau. Er werd een 
creatieve wedstrijd voor alle basisscholen binnen de 
gemeente georganiseerd waarmee de leerlingen een 
uitje naar Speelboerderij De Hooiberg en de Winter 

Efteling konden winnen. Wim Daniëls verzorgde in 
elke kern een voorstelling voor alle 65+ers binnen de 
gemeente en de laatste week van het jaar werd 
afgesloten met “Winter op de Markt” met gratis 
nostalgische attracties en poffertjes voor de 
inwoners.

Ook is er door verenigingen binnen de gemeente veel 
georganiseerd met behulp van de jubileumsubsidie 
die beschikbaar is gesteld. Van opening van 
padelbanen tot kerst-sing-a-longs; voor jong en oud 

was er het hele jaar wel 
wat te doen. Bijgaande 
fotocollage geeft de 
feestelijkheden weer. 
Samen hebben we er 
een mooi jubileumjaar 
van gemaakt, op naar 
de volgende 25 jaar!

Terugblik 25-jarig jubileum gemeente Bladel
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Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders

Bekendmakingen

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Netersel
•      De Ruttestraat 5, verbouwen van een schuur.

Hapert
•      Castersedijk 25, realiseren van een ozoninstallatie;
•      De Kuil 12, aanleggen van 3 parkeerplaatsen;
•       Distel 28, uitbreiden en verbouwen van een 

woning;
•      Neptunus 32, bouwen van een erker.

Hoogeloon
•      Ir. Mettropweg 1, uitbreiden van een loods;
•       Hoofdstraat ongenummerd, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het gebruiken van een 
badkamer als studio.

Casteren
•       Wagenbroeken 13, bouwen van een woning.

Bladel
•       Zwartakkers ongenummerd, bouwen van een 

twee-onder-een kap woning links;
•       Zwartakkers ongenummerd, bouwen van een 

twee-onder een-kapwoning rechts;
•       Hofstad 44, verbouwen en uitbreiden van een 

woning;
•       Goudhaantje ongenummerd (1), bouwen van een 

woning en het aanleggen van een inrit;
•       perceel tegenover Lange Trekken 28, kappen van 

twee bomen;
•       Neterselseweg 6, bestemminsplan wijziging t.b.v. 

aanleg vijver.

Verleende omgevingsvergunning 
BAG-Milieu relevant

Bladel
•       Raambrug 9, verbouwen en uitbreiden van een 

bedrijfspand. Datum besluit: 14-12-2022;
•       Raambrug 9A, verbouwen en uitbreiden van een 

bedrijfspand. Datum besluit: 14-12-2022.

Hapert
•       Zwartven 7, uitbreiden van een schakelstation. 

Datum besluit: 14-12-2022.

Casteren
•       Willibrordusstraat 17A, afwijken van het 

bestemmingsplan voor het gebruiken van een 
bijgebouw. Datum besluit: 16-12-2022.

Verleende omgevingsvergunning

Hapert
•       Zwartven 7, aanleggen van een tijdelijke extra 

inrit. Datum besluit: 14-12-2022.

Bladel
•       Houtsnip ong., ontheffing Wet geluidhinder 

bungalows Houtsnip, bestemmingsplan 
Kempenland. Datum besluit: 20-12-2022;

•       Kloostertuin 7, aanleggen van een inrit. 
Datum besluit: 14-12-2022.

Casteren
•       Elisabethstraat 11, plaatsen van een schutting/

hekwerk. Datum besluit: 14-12-2022.

Hogere grenswaarde wet 
geluidhinder verleend

Bladel
•       kadastraal perceel BDL01 G 5828, ontheffing 

hogere grenswaarde t.b.v. bestemmingsplan 
‘Bungalows locatie Kempenland Bladel” dat 
voorziet in de realisatie van 12 grondgebonden 
woningen. Datum besluit: 20-12-2022.

Melding APV – bijzondere wet
Bladel
•       grasveld bij De Smagtenbocht aan de Bossingel, 

organiseren van Circus Harlekino van 7 t/m 
10 april 2023.

Vergunning APV – bijzondere wet

Hoogeloon
•       Hoofdstraat 10, verruimen van het sluitingsuur 

van Café-Zaal D’n Bakker in de nacht van 14 op 
15 januari 2023. Datum besluit: 29-12-2022.

Milieumelding
Hoogeloon
•       Ir. Mettropweg 1, veranderen van het bedrijf. 

Datum besluit: 23-12-2022.

Exploitatievergunning

•       Schouwberg 7, exploiteren van een 
speelautomatenhal. Datum besluit: 22-12-2022.

Ontwerp Bestemmingsplan 
“Bestemmingsplan Akkerstraat 
Hoogeloon, herziening 2022”

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
maken bekend dat het ontwerp bestemmingsplan 
“Bestemmingsplan Akkerstraat Hoogeloon, herziening 
2022” ter inzage ligt. 

Inhoud
Het ontwerp bestemmingsplan heeft betrekking op het 
aanpassen van het bestemmingsplan waardoor er 24 
huizen in plaats van 21 huizen op basis van de CPO 
gerealiseerd kunnen worden. Hiermee wordt ook de 
verleende tijdelijke omgevingsvergunning in afwijking 
van het bestemmingplan voor de drie woningen 
planologische geborgd. Het is gelegen op de 
Verzetshelden en Sterakkers. Het bestemmingsplan 
bestaat uit een toelichting, planregels en verbeelding.

Ter inzage
Het ontwerp bestemmingsplan met bijbehorende 
stukken ligt van 13 januari 2023 tot en met 23 februari 
2023 ter inzage bij het KCC. Je kunt de stukken ook 
inzien via internet: www.bladel.nl/bestemmingsplannen 
of www.ruimtelijkeplannen.nl. 

Indienen zienswijzen
Iedereen kan tijdens de ter inzage periode schriftelijk of 
mondeling een zienswijze over het ontwerp 
bestemmingsplan kenbaar maken. Je schriftelijke 
reactie moet je sturen naar de gemeenteraad van 
Bladel, Postbus 11, 5530 AA Bladel. In de zienswijze 
moet duidelijk worden aangegeven op welk onderdeel 
van het ontwerpplan deze betrekking heeft. Voor het 
kenbaar maken van een mondelinge zienswijze of voor 
meer informatie kun je contact opnemen met het KCC 
of met de heer D. Liebregts van de afdeling 
Ontwikkeling (telefoonnummer 0497-361636). Van de 
mondelinge zienswijze wordt een verslag gemaakt.

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 13 december 2022 de volgende 
besluiten genomen:

Goedkeuring begroting 2023 door provincie
1. Kennis van genomen;
2. De raad wordt geïnformeerd.

Mandaatregeling VTH Bladel 2023
1.  De ‘Mandaatregeling VTH Bladel 2023’, inclusief 

bijlagen wordt vastgesteld met als ingangsdatum 
1-1-2023;

2.  De ‘Mandaatregeling VTH de Kempen 2021 - 
Bladel’, inclusief bijlagen worden ingetrokken per 
31-12-2022.

Zienswijze concept samenwerkingsakkoord 
2023-2026 Metropoolregio Eindhoven
Akkoord met het raadsvoorstel en concept 
raadsbesluit.

Regeling kwijtschelding gemeentelijke 
belastingen
Akkoord met het raadsvoorstel en concept 
raadsbesluit.

Bestemmingsplan “Hoogcasteren 23 te 
Hoogeloon”
Aan de raad wordt voorgesteld om:
1. Geen exploitatieplan vast te stellen;
2.  De “Nota zienswijze Hoogcasteren 23 te 

Hoogeloon” vast te stellen;
3.  Het bestemmingsplan “Hoogcasteren 23 te 

Hoogeloon” gewijzigd vast te stellen, met 
inachtneming van de wijzigingen die voortvloeien 
uit de Nota zienswijzen.

Mandaatbesluit Calamiteitentoezicht Wmo per 
01-01-2023
1.  De directeur van de GGD Hart voor Brabant wordt 

vanaf 1 januari 2023 gemandateerd om 
toezichthouders voor het Wmo Calamiteitentoezicht 
aan te wijzen;

2.  Het besluit, waarbij de directeur van de GGD 
Brabant Zuidoost werd gemandateerd om 
toezichthouders voor het Wmo Calamiteitentoezicht 
aan te wijzen, wordt per 1 januari 2023 
ingetrokken.

Verlenging overeenkomst V-care hoorfunctie 
crisismaatregel WvGGZ
1.  De overeenkomst wordt verlengd tot 31 december 

2023;
    Beslispunt enkel voor burgemeester:
2.  Machtiging te verlenen aan medewerkers van V-care 

tot 31 december 2023 voor het horen van een 
betrokkene
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Onze Westerse beschaving is gebouwd op het Christendom. Daarom zien we de mens niet als machine maar als een levende afspiegeling 
van God. Dat maakt onze levensopdracht zinvol en háálbaar: Samen met God zorgen we in de vijf dorpen van onze parochie voor meer 
harmonie, inzicht en kracht. In 2023 zetten we ons extra in voor en met Casteren:

Een openluchtviering rond het Elisabethspel, een culturele avond met Kerstmis, 
samenwerking met de St.-Janschool, een expositie in het zaaltje over wat geloven 
met mensen doet, een church-escape voor gezinnen of vrienden, geo-caching in en 
rond de kerk, het opknappen van de Calvarieberg op het kerkhof, de intensivering 
van de meimaand en het benutten van het parochiezaaltje voor activiteiten.

Zorg dat je eigen doorns slijten
en je zult een roos worden voor de ander, zoals Elisabeth.

Wist u dat uw gift aan Kerkbalans deels aftrekbaar is voor de belasting? 
Periodiek giften zijn volledig aftrekbaar. 
Meer informatie vindt u op www.belastingdienst.nl.

Heeft u geen brief ontvangen maar wilt u de parochie wel steunen? 
Dan kunt u een bijdrage overmaken op: 
NL 12 RABO 0137 1753 96 t.n.v. RK Parochie Heilige Apostelen Petrus en Paulus.nl

Scan de QR-code om te betalen voor

Kerkbalans 2023..

Gebruik de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 26 december 2024.

https://betaalverzoek.rabobank.nl/betaalverzoek/?id=jSRKPlfs

SOGueu-i_cQWjA

Actie Kerkbalans 2023

‘In het Jaar van Hapert (2022) zijn we van de
kerk naar de nieuwe kapel overgegaan. De
mensen zijn er blij mee. Het is een plek van
geloof voor iedereen. Onze eerste taak is het
om kinderen en jongeren weer te leren
bidden. Als ze Jezus als Vriend leren kennen,
staan ze nooit alleen.’
Harm Schilder, pastoor

‘Het beleidsplan 2020-2025 van de Petrus- en
Paulusparochie ademt een positieve en
gelovige sfeer. Paulus schrijft in een van zijn
brieven dat de één plant en de ander begiet
maar dat God de groeikracht heeft. Ik wens u
allen veel inspiratie toe. Christus hoopt op
nieuwe vrienden en vriendinnen.’
Gerard de Korte, bisschop

Scan de QR-code om te betalen voor de Kerkbalans 2023.

Gebruik hiervoor de Camera App op je telefoon.

De QR-code is geldig tot 26 december 2024.

Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

NR. WERK  PLAATS PERIODE UITVOERING
1. Rioolwerkzaamheden Hemelrijken Casteren week 03-2023 t/m week 04-2023 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
2. Klimaatmaatregelen fase 2  Hoogeloon week 10-2022 t/m week 06-2023 Aannemingsbedrijf J. van Uijthoven & Zn. B.V. (Eersel)
3. Gepland groot onderhoud De Hoeve Netersell week 04-2023 t/m week 40-2023 Aannemingsbedrijf J. van Esch (Cromvoirt)

Voor meer informatie kun je 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 kun je contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

 @gemeentebladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

www.panelinwoners.nl/bladel
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CONCERT SIGNS’

Markt 4
Mogelijkheden, tarieven en geluidsfragmenten?
www.luijtenduidelijk.nl •  0497 - 51 26 64

ST
UD

IO LUIJTEN
DUIDELIJK

• Audiomontage (bandparodie, carnavalswagen)
• Demo voor band of singer-songwriter
• Begeleidingsmuziek voor sketches
• Samen liedjes opnemen (kadotip!)

Bezorgklacht?

Laat het ons weten via 
www.pc55.nl/bezorgklacht

Laat het ons weten via Laat het ons weten via Laat het ons weten via Laat het ons weten via 
www.pc55.nl/bezorgklachtwww.pc55.nl/bezorgklacht

bijna iedere week 
op de mat!

ZONDAG 15 JANUARI

DIEPRIJTCROSS EN
WINTERWANDELINGTOCHT
Organisatie: atletiekvereniging DES.
Locatie: recreatiepark Ter Spegelt,
Postelseweg 88, Eersel. Kosten wandeltocht:
€ 3,00. Afstanden: 8, 11 en 20 km.
Starttijd: 8 en 11 km 09.00-11.30 uur en 20 km
09.00-10.30 uur.

2E EDITIE DUYSELS MUZIEK CAFÉ
MET ‘A FEW GOOD MEN’ 
Locatie: De Smis, Smitseind 33a, Duizel.
Tijd: 16.00-19.00 uur. Entree: € 5,00 p.p.
Lekker genieten van muziek, een drankje
en een hapje!

RETRO FIETSBEURS 
DESSEL (B) 
Locatie: Parochiecentrum Witgoor, Meistraat
51, Dessel (B). Tijd: 10.00-15.00 uur.
Gratis entree. Genieten van een klassieke 
wielershow en beurs.

GLÜHWEIN MTB TOERTOCHT 
Start: Café-zaal De Bijenkorf, Myrthaplein 8,
Hooge Mierde. Starttijd: tussen 08.00-10.00 
uur. Kosten: € 5,- p.p. Afstanden: 25, 35, 45 
of 55 km.

SOLISTENCONCOURS
BLADEL ON STAGE 
Locatie: Den Herd, Bladel. Tijd optredens: 
09.30, 13.00 en 16.00 uur. Entree: volw. € 5,00 
en € 2,50 voor kinderen t/m 12 jaar.
Org.: Koninklijke Harmonie L'Union.
Concours voor muzikanten die optreden voor
een deskundige jury.

ZATERDAG 21 JANUARI

JUBILEUMCONCERT
ZANGGROEP TI SENTO
Locatie: De Schakel, De Stad 5,
Hooge Mierde. Aanvang: 20.00 uur. 
M.m.v. zanggroepen Nova en Switch 
en de band Wilton.

DRUMMANIA@THEMOVIES
Locatie: D’n Anloop, Maalderij 3, Hoogeloon.
Aanvang: 20.00 uur. Entree: € 15,00 (kinderen 
< 16 jaar € 10,00). Een slagwerk-gala in het 
teken van memorabele filmmuziek.

ZATERDAG 21 JANUARI

VOGELBEURS
Locatie: De Smis, Smitseind 33a, Duizel.
Tijd: 09.30 uur. Entree: € 1,00.
U kunt vogels kopen en verkopen.
Meerdere handelaren aanwezig.
Ook vogelbenodigdheden.

ZA. 21 & ZA. 28 JANUARI

SLAGWERKGALA'S IN HET TEKEN
VAN MEMORABELE FILMMUZIEK
Locatie: 21 januari Hoogeloon en 28 januari
Beek en Donk. Kaartje: € 15,00 volwassenen
en kinderen tot 16 jaar € 10,00. 
Org.: percussiegroep Wilhelmina Hoogeloon 
en slagwerkensemble O&U Beek en Donk. 
40 muzikanten verzorgen samen 
2 avondvullende filmconcerten.

VRIJDAG 27  JANUARI

JUBILEUMRECEPTIE
STICHTING KARNAVAL REUSEL
Locatie: Café-zaal De Koster, Wilhelminalaan 
54, Reusel. Aanvang: 20.00 uur. Gratis entree.
Receptie voor iedereen die betrokken is of 
was bij Stichting Karnaval Reusel.
Vanaf 21.00 uur feestavond met DJ.

ZATERDAG 28  JANUARI
ZATERDAG 4 FEBRUARI

ZITTINGSAVOND 
VUR HAOPERT, DUR HAOPERT
'HAPPEN & GRAPPEN'
Locatie: MFA Hart van Hapert, Oude Provin-
cialeweg 21, Hapert. Aanvang: 20.00 uur,
deuren open om 19.30 uur. Kaartje: € 12,50
inclusief 6 verschillende hapjes.
Org.: cv de Pintewippers. Met ook tonpraters.
28 januari: Jack Vosters & Harm Swaanen.
4 februari: Hans Keeris & Harm Swaanen.

ZATERDAG 28  JANUARI

33 JAAR CARNABAL
Locatie: Café-zaal De Koster, Wilhelminalaan 
54, Reusel. Aanvang: 20.00 uur. Gratis entree.
Gezellige avond met DJ Stan, feestband
de Bounties en zanger Kafka t.g.v. 33 jaar
Stichting Karnaval Reusel.

ZONDAG 29  JANUARI

3-GENERATIE 
SPELLENMIDDAG
Locatie: Café-zaal De Koster, Wilhelminalaan 
54, Reusel. Aanvang: 12.00 uur.
Gratis entree. Spellenmiddag voor kinderen,
ouders en grootouders. 
Met onbeperkt ranja en popcorn, DJ en 
diverse animatie.

OPTREDEN WHICH TUESDAY
PODIUM10
Een fusion bluesband met een afwisselend 
blues en blues gerelateerde setlist.
Locatie: Podium10, Biezeveld 10, Bladel.
M.m.v. On The Blues Side.
Zaal open: 13.30 uur. Gratis entree.

VRIJDAG 10 FEBRUARI
ZATERDAG 11 FEBRUARI

CONCERT CARNAVALESK
MUZIEKVERENIGING 
KUNST ADELT
Locatie: MFA Hart van Hapert,
Oude Provincialeweg 21, Hapert.
Kaartje: € 5,00. Thema 'Back to the Future'.
De bezoekers worden getrakteerd op
vele hoogstaande en vooral muzikale acts.

ZATERDAG 18 MAART

BENEFIET AVOND 
VOOR ALPE D’HUZES
Locatie: De Valk, Kruisstraat 1a, Reusel.
Aanvang: 20.00 uur, zaal om 19.00 uur open.
Kaartje: v.v.k. € 15,00 en kassa € 18,00.
M.m.v. Antoinette & The Bluebonnets, 
Jacqueline van der Griend & Wim van de 
Vliert, Route 66 en DJ Wil.

EventsEvents
theatertheater

EVENEMENT 
VERMELDEN?

MELD DEZE AAN VIA 
WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

donderdag 26 januari

VELDHUIS & KEMPER
Hou dat vast (reprise) - (cabaret)
Een hilarische, confronterende en ont-
roerende avond over vriendschap, re-
laties en liefde. Ze denken dat ze elkaar 
alles kunnen vertellen, maar of dat nou 
zo verstandig is....

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 24,00

zondag 29 januari

LENNON & MCCARTNEY 
ACOUSTIC
Two of Us (muziek)
Two of Us is een intiem en ontroerend eer-
betoon aan John Lennon en Paul McCart-
ney, grootste songschrijvers allertijden.

Deze voorstelling wordt gespeeld in 
De Schakel, De Stad 5 in Hooge Mierde. 

Aanvang: 14.30 uur - Entree: € 19,00
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new location: De Hoef 12b Hoogeloon

De voorpret kan beginnen
Bij de nieuwe winkel van Robbies Feestkleding vind je zéker je carnavalsoutfit

Door Renate Mattijssen

HOOGELOON - Het lijkt nog ver weg maar 
dat is niet zo: Carnaval 2023 staat voor de 
deur en we mogen weer! Al zin in? Heb je al 
een outfit? Nee? Dan op een holletje naar 
Robbies Feestkleding. Sinds dit jaar niet 
meer aan de Hoofstraat in Hoogeloon maar 
in een grote nieuwe winkel aan de Hoef 12B.  
Een enorme collectie feestkleding en  
accessoires. Je kunt eigenlijk wel zeggen: 
als je het bij Robbies niet vindt, bestaat  
het niet.

Nieuwe winkel
Een nieuwe locatie, dat vraagt om uitleg. Rob 
Bolte vertelt: “Wie ons kent weet dat we al 25 
jaar, het hele jaar door mooie meubels ver-
kopen in de winkel aan de Hoofstraat. Aan 
het eind van het jaar haalden we die allemaal 
weg om plaats te maken voor de collectie 
feestkleding en accessoires. Een ontzettend 
groot karwei. Na carnaval deden we dat in 
omgekeerde volgorde. We wilden één locatie 
die we blijvend konden inrichten. Gelukkig 
bood ons magazijn daar voldoende gelegen-
heid voor; we hebben één hal omgebouwd 
tot winkel en dat kan nu het hele jaar zo blij-
ven staan.”

Overzicht over de enorme collectie
Rob loopt trots door de nieuwe winkel. “Kijk, 
we hebben nu alles een op thema bij elkaar 
gezet. Heb je een pak nodig, dan vind je ook 
de stropdassen daarbij. Het is hoger, oogt 
ruimer, is overzichtelijker ingericht. Daar heb-
ben we de tijd voor genomen. Voor ons is ook 
een groot voordeel dat het magazijn erbij is. 
Hoeven niet meer de hele tijd op en neer te 
rijden, als een klant een vraag heeft. En de 
webwinkel loopt ook vanuit hier.” Tel daar de 
toename van het aantal pashokjes bij en je 
weet zeker dat je een nieuwe carnavalsoutfit 
gaat vinden in Hoogeloon.

Parkeren
Nóg een voordeel: er is meer dan voldoende 
parkeerruimte. “Zelfs op piekmomenten kan 
iedereen zijn auto kwijt op de grote parkeer-
plaats direct aan de winkel. Wij kunnen niet 
voorspellen wanneer mensen komen winke-
len. De laatste twee weken voor carnaval zijn 
we zeven dagen per week tot 20.00 uur geo-
pend. De druk uit de Hoofdstraat is in ieder 
geval weg. En wie in deze tijd meubels wil 
kopen, kan gewoon in ons vertrouwde pand 
terecht.”

De voorpret kan beginnen
Het kopen van een carnavalspak is al een 
feestje op zich, vindt Rob. “De voorpret voor 
carnaval begint natuurlijk bij het uitzoeken 
van een pak. Er is genoeg keuze en wij maken 
het in ons nieuwe pand nog leuker omdat we 
een podium hebben gemaakt waar we dj’s en 
artiesten willen laten optreden. Kom je hele-

maal in de stemming.” Voor Rob en zijn mede-
werkers betekent de opening van het nieuwe 
pand vooral rust. “Wij kunnen nu na carnaval 
een week uitrusten, op vakantie misschien. 
Omdat we niet meteen alle meubels weer 
moeten verplaatsen. Ik ben ontzettend blij met 

deze nieuwe winkel, die overigens na carnaval 
elke zaterdag als showroom gebruikt wordt. 
Er zijn altijd themafeesten waar passende  
kleding voor nodig is. Die hebben wij!”

www.robbies-hoogeloon.nl

Rob: "De laatste twee weken voor carnaval zijn we zeven dagen per week tot 20.00 uur geopend. De druk uit de 
Hoofdstraat is in ieder geval weg nu we op een rustige locatie zitten met voldoende parkeergelegenheid. En wie in 
deze tijd meubels wil kopen, kan gewoon in ons vertrouwde pand terecht.” V.l.n.r. Rob Bolte en Hein Wouters.

CASTEREN - Afgelopen zaterdag is de op-
volger van Prins Cliff dun Urste bekend-
gemaakt tijdens het Prinsenbal in het Bol-
lemepperspaleis in Casteren.

Bart van Dal zal in 2023 de scepter gaan 
zwaaien over het Bollemeppersgat als Prins 
Bart dun Twidde met aan zijn zijde adjudant 
Stefan Verhoeven. Bart is 42 jaar en woon-
achtig in Casteren, samen met zijn vriendin 
Marieke en hun twee kinderen Sanne en 
Demi. In het dagelijks leven is hij werkzaam 
in de technische dienst van een bedrijf in de 
vleeswarenindustrie. Bart en Marieke zitten al 
10 jaar bij de Raad van de Bollemeppers en 

Bart is al 9 jaar bestuurslid van de vereniging. 
Hij is een fanatieke carnavalsvierder. Vanaf 
zijn jeugd heeft hij vele optochten gelopen, 
waarvan de meesten met vriendengroep De 
Vleespetten. Verder gaat hij samen met zijn 
adjudant regelmatig mountainbiken in de 
Kempische bossen en naar het Philips-stadi-
on om hun favoriete club PSV aan te moedi-
gen.

Prins Bart dun Twidde zal samen met zijn 
Prinses Marieke, zijn adjudant Stefan en 
adjudantsvrouw Suzanne van de carnavals-
dagen in het Bollemeppersgat ongetwijfeld 
weer één groot dorpsfeest maken!

Prins Bart dun Twidde regeert 
over het Bollemeppersgat

V.l.n.r. Adjudant Stefan, Prins Bart dun Twidde, Prinses Marieke en Adjudantsvrouw Suzanne 

CARNAVAL
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Lange Voren 5A, Reusel | 0618298736

Op Weg

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!

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!

 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!

Postelweg 15  I  5531MV  I  Bladel  I  0497-336388  I  www.garagebedrijfdesleutel.nl

Een vertrouwde keuze voor:
Onderhoud en reparatie van alle merken (ook van uw  hybride of 
elektrische auto) - Apk-keuringen - aircoservice - banden -  schade-
herstel - In en verkoop van auto’s.

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!
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Kom jij ons schoonmaakteam versterken? 
 Wegens groei zoeken we gemotiveerde interieurverzorg(st)ers 

voor de schoonmaak van kantoren in Bladel, Eersel en Bergeijk. 

Wat ga je doen? 
Als schoonmaak medewerker ben jij verantwoordelijk voor het 
schoonhouden van alle ruimtes, zoals kantoren, entrees, toiletten 
en kantines. Je werkzaamheden bestaan onder andere uit het 
vochtig reinigen van interieur, stofzuigen en dweilen. 

Wat kan je van ons verwachten? 
Een flexibele baan dicht bij huis, met een goed salaris en gezellige 
collega’s. Dagen en tijden zijn in overleg. 
 
Interesse? Bel of app naar 06 59 81 01 75 of mail naar 
demi@schoonmaakbedrijfroefs.nl 

GEZOCHT in Reusel!

The Workshop en Merchandise.nl zitten gevestigd onder 1 dak in Reusel>
De klantenkring varieert van ZZP-er tot artiesten, festivals of een Formule 1 team.

In onze shop van 500 m2 ontvangen we klanten om kledingpakketten samen te stellen. 
Voor personeelsleden van regionale bedrijven om veiligheidsschoenen te passen.

Daarnaast in huis een ontwerpafdeling, textielzeefdrukkerij, borduurstudio en persruimte. 
We produceren zoveel mogelijk in eigen huis om kwaliteit en leveringsbetrouwbaarheid
hoog in het vaandel te houden.

Om aan de groeiende vraag te kunnen blijven voldoen zijn we op zoek naar:

Productie medewerker M/V
32-40 uur per week.
De taken zijn afwisselend en divers:
- Bedrukken van kleding.
- Borduren van kleding.
- Volgen van (grafische) opleiding of DTP-er is mogelijk.

Elke dag is anders! 

Door de diversiteit en het creatieve werkzaamheden vliegen de dagen voorbij.
Ben jij diegene die wil werken in een gezellig 11 koppig team van mannen en vrouwen in de leeftijd
van 22 tot 52 jaar? Stuur je CV en motivatiebrief naar erwin@workshopsafety.nl
Wie weet ben jij straks onze nieuwe collega. 

Wilhelminalaan 97a - 5541 CV - Reusel

zoekt

40 vrije dagen op fulltime basis | ontwikkelmogelijkheden |
Toonaangevend en ambitieus familiebedrijf | Fijne collega’s

Interesse? Neem contact op met 
Noortje Versteijnen 

via hr@atdmachinery.nl
of bel / whatsapp naar 06 15 96 37 73

Monteurs
elektronisch | mechanisch | mechatronica

Bekijk de volledige vacature online

WERKPLAATS MEDEWERKER

PODIUMBOUWER
STEIGERBOUWER
LOGISTIEK MEDEWERKER
MEEWERKEND VRACHTWAGENCHAUFFEUR

WWW.WERKENBIJGIGANT.NL  |  EERSEL
WELKOMSTPAKKET BIJ KENNISMAKING STAAT KLAAR

SOLLICITEER NU!

VACATURES

100% GARANTIE 
OP SPIERBALLEN

& GOED SALARIS

WIJ
ZOEKEN...

Wij ontvangen graag een CV en motivatiebrief via e-mail:
waalre@hetanderewonen.nl
t.a.v. Dolf Kusters

www.hetanderewonenwaalre.nl | 06-41118031

Verpleegkundige
Helpende Plus

Vacatures 
in de regio!

Elke laatste week van de maand een Kempische 
vacatureebijlage in PC55 - De Hint - Eyckelbergh
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SAMURAI SUDOKU BY KRAZYDAD
VOLUME 2, BOOK 1

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

#3

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

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

4 2 3 1 2 4 6
6 8 3 2

4 1 5 8
9 5 3 4 7 6

9 4
9 5 2

6 8
4 3 6 9 2 5

9 8 7 3
2 1 4 1

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

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

4 5 3 1 6

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 2

"O
ur vision is to speed up tim

e, eventually elim
inating it."

-- Alex Schure

4 9
6 2 7

2 6 5
5 6 8 1

3 2 7 6
5 7 3

3 1 4
4 5

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: Eten en drinken (1) 
 

   A 7   1  5   3  6  11  
  B 14  2 2 5  14  7  7     
 C  7 8 5  13  9         
D 5  9  10 4 5   7 9 6  7   7 
   E  5  3           
   F  1  7  6 13    7    
 G 13 8  7 4   7 7 5   7    
   H 8 5  12    12 13  7    
I 14 5   7 6 10  4 4  11  7    
     J 10   10         
    K 6    7 6 9  1 13  11  
L 9 7 10  14  11  4         
 M  7 9  10 13   7  8 7 6    
   N 13              
     O  7  4 7   12  5 4  
   P  8 7   7   7      
Q  7  6 7  11   5   7  13 8  
   R 4  8 7   10  2 2 7    

 
 

A - Dat typische HEMA-product is al jarenlang 
  hetzelfde (13)
B - Lekker troosteten (12)
C - Slachto� erschap dat bananen met elkaar 
  gemeen hebben (2,6,3)
D - Voedsel met hoog ijzergehalte (10,7)
E - Geen eersteklas borrel voor de pastoor (6)
F - In zulke kringen wordt geen ko� ie gedronken (12)
G - Ingrediënten voor een makkelijke maaltijd (8,5)
H - Vinden de Engelsen lekker makkelijk (5,2,4)
I - Zitvlees (op het menu) (15)
J - Dit chocolaatje scoort dubbel goed bij de Fransen (6)

K - Aan dit vleesgerecht is zo te horen heel 
  wat dierenleed voorafgegaan (12)
L - Tompouce en appelkruimelvlaai (9)
M - Als hij hiermee zit krijgt de kok met de 
  gevolgen te maken (2,8,5)
N - Voorproefje (5)
O - Hier zitten de erwten gemakkelijk in hun vel (11)
P - Daar werkt de kok en publique (4,6)
Q - Maken het nagerecht bijzonder (2,7,2,2,3)
R - Daarbij ben je voortdurend onderweg 
  om je eten te vergaren (6,6)

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

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

De winnaar van vorige week is: 

Gerard Grimbergen uit Bladel

met de oplossing: 
‘voeten koud, hart verwarmd’

Gerard heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

De puzze   lprijs van deze week, is een gezellig 
avondje uit in het Theater van Den Herd.
De winnaar ontvangt een mail met daarin

de theatervoorstellingen waaruit 
gekozen kan worden (1 gratis ticket).

Cryptofilippine
Eten en drinken 

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 #4
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 2

N
ice going, sw

eetheart.
-- Joe Patroni

5 4 2
1 6 8

6 3 4 9 1
9 2 3

5 8 6 9 7 3
6 1 8

2 4 7 6 5
5 6 3

5 7 1

Ill
us

ie

Onder waterOnder water

Creativiteit is het zien van dingen op een andere manier dan de meeste mensen. 
De tekeningen hieronder kloppen, maar kunnen eigenlijk niet. Toch?
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REUSEL - Mart Lavrijsen is winnaar gewor-
den van de Zuiderburen WK-pool van 2022. 
Van de 214 deelnemers bleek hij de beste 
voorspeller. Met het juist voorspellen van 
topscorer Mbappé sloeg hij op de valreep 
nog een gat met zijn naaste concurrenten. 
Het had voor de verdeling van de pot uit-
eindelijk niks uitgemaakt, maar het geeft 
zijn overwinning net dat beetje extra glans.

Op 20 november jongstleden ging de Zuider-
buren WK-pool van start via wk2022pool.nl. 
Een kleine maand en 64 wedstrijden later 
prijkte de naam van Mart fier bovenaan 
de ranglijst. Hij wist de uitslagen van de 
WK-wedstrijden (en bonusvragen) het best 
te voorspellen. Met zijn overwinning sleepte 
de meestervoorspeller de helft van de pot in 
de wacht. Dit komt neer op het mooie bedrag 
van € 321,-.

Half mens, half glazen bol
Gedurende het WK draaide Mart continue 
mee in de hoogste regionen van het klas-
sement. Met zijn voorspelende gave mocht 
hij in de eerste dagen al even ruiken aan de 
nummer 1 positie. Maar de prijzen worden 
pas aan het eind verdeeld, dus daar kocht 
hij niks voor. Na de 62e wedstrijd klom Mart 
weer naar de nummer 1 positie om deze ver-
volgens niet meer uit handen te laten glippen. 
De drieklapper van de Franse spits Mbappé 
tegen de Argentijnen zorgde ervoor dat hij 
uiteindelijk nog een gat sloeg met de num-
mer 2 en 3 uit de ranking. Een knap staaltje 
pieken op het juiste moment van de gelouter-
de routinier van vv de Zuiderburen.

Verdienstelijke podiumplaatsen 
voor Roy en Toon
Dat de prijzen pas aan het eind van de rit ver-
geven worden is een cliché, maar zeker van 
toepassing op de naaste belagers van Mart: 

Roy van Strijdhoven en Toon Vanderhoy-
donks. De respectievelijke nummers 2 en 3 
van het eindklassement stonden al 2,5 week 
onafgebroken in de top 5 en het grootste ge-
deelte van de tijd zelfs op een podiumplek. Ze 
moesten beide toezien dat Mart net wat meer 
geluk had aan het eind van de rit.

HMVV’er Roy van Strijdhoven verdiende met 
zijn tweede plek het respectabele bedrag van 
€ 224,70. Dat komt overeen met 35% van de 
pot waarop de nummer 2 recht heeft. Zuider-
buur Toon kreeg een kleine  € 100,- op zijn 
rekening bijgeschreven voor het behalen van 
de derde plaats in het eindklassement.

Friet voor Frits
Naast de geldprijzen voor de top 3 en de eer-
der vergeven prijzen voor de weekwinnaars 
was er nog een laatste prijs. Het ging daar-
bij om de 50e plaats in het eindklassement. 
Deze plek was namelijk goed voor een diner-
bon t.w.v. € 50,- geschonken door Restaria 
Het Smulhuis in Reusel.

Wie er op plaats 50 zou eindigen was wellicht 
nog spannender dan de strijd om de podi-
umplekken. Uiteindelijk werd Zuiderburen 
4-speler Frits van Sambeeck de gelukkige 
winnaar.

Alle deelnemers bedankt en tot in 2024!
Wij feliciteren iedereen die in de prijzen 
gevallen is bij de Zuiderburen WK-pool. Het 
online voorspel-spel kende met 214 spelers 
weer een succesvolle editie. We hopen dat ie-
dereen genoten heeft van zijn/haar deelname 
ook al moet je het zonder prijs stellen. 

In 2024 heb je weer kans. Dan staat er na-
melijk weer een eindtoernooi (EK) op het 
programma. We zien jullie dan graag terug op 
www.ekpool2024.nl.

Meestervoorspeller Mart Lavrijsen 
wint De Zuiderburen WK-Pool

Voorzitter Frans overhandigt Mart zijn prijs.

Schrijf je in via volksuniversiteitdekempen.nl

Nieuw jaar! Nieuwe cursussen, workshops en lezingen:

Koken en proeven

Voor jezelf

Lezingen & Excursies

Creatief
Beeldhouwen in zachte steen
Bloemschikken voorjaar
Edelsmeden
Glasfusing
Haken voor beginners
Keramiek
Maak je eigen pluktuin
Portret tekenen
Vilten

Kempen Kennis - Ontdek je dorp Bladel e.o.
Kempen Kennis - Ontdek je dorp Eersel e.o.
Muziekgeschiedenis
Westerse filosofie - de geschiedenis
Schrijfwandeling
Hypnose bij hooikoorts
Kledingadvies op maat
Ontwerpen met Canva

Reis door het heelal
Orde en structuur in het heelal
De klokken van de Nicolaaskerk
Rondleiding waterpark De Grote Beerze
De wereld van Albert Einstein

Wijn proeven
Kooktechnieken met de combi-
stoomoven

WESTELBEERS - Op zondagmiddag 22 
januari, om 14.30 uur, treedt Jan Wouter 
Oostenrijk met Traveling East tour gitaar-
programma op in de Cultuurboerderij, Vol-
dijnseweg 8 in Westelbeers.

Jan Wouter is een gitarist met een bijzonder 
verhaal. Vanuit zijn passie voor de Arabische 
wereld ontwikkelde hij muziek met eigen ge-
bouwde gitaren waarmee hij geënt op traditie 

microtonale klanken succesvol weet te inte-
greren met jazz, blues en roots.

Jan Wouter Oostenrijk (JWO) studeerde af als 
improviserend gitarist aan het conservatori-
um van Amsterdam en behaalde zijn master 
in Rotterdam. Hij kreeg de Gouden Notenkra-
ker award voor zijn bijdrage aan de Neder-
landse live muziek met de NL/Marokkaanse 
band Raïland in 1996. Afgelopen decennia 
verwierf hij internationale bekendheid met 
vernieuwende cross-overs als Sharqi Blues 
and Maghreb Jazz. Jan Wouter toerde met 
zijn band in Europa, Marokko, Algerije, Tune-
sie, Egypte en Soedan en bracht 5 albums uit.

Voor zijn album laatste album ‘We are con-
nected’ heeft Jan Wouter extra fretten tussen 
de gewone fretten op de hals van de gitaar 
aangebracht, zodat het instrument ook kwart-
tonen kan spelen, zoals we dat tegenkomen 
in Noord-Afrikaanse muziek en Midden-Oos-
ters maqam spel. In de westerse muziek is 
de halve toon de kleinste afstand tussen de 
tonen, denk maar aan de witte en de zwarte 
toetsen van de piano. Kwarttonen liggen daar 
nog weer tussen in.

De Nederlandse Traveling East tour van Jan 
Wouter Oostenrijk is mede tot stand geko-
men dankzij bijdragen van het Norma fonds, 
AFK fonds en het Fonds voor Geld- & Eff ec-
tenhandel. Wees welkom!

Jan Wouter Oostenrijk 
met Traveling East tour 
in de Cultuurboerderij 
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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

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

REUSEL-DE MIERDEN - Na een succes-
volle glasvezelcampagne in de gemeente 
Reusel-De Mierden gaat DELTA Netwerk 
binnenkort starten met de aanleg van het 
glasvezelnetwerk. Inwoners die nog geen 
glasvezelabonnement afgesloten hebben, 
krijgen nog de mogelijkheid tot en met 28 
januari 2023 om zich zonder extra kosten 
aan te melden. 

Vergunning
Pedro Blommers, projectleider bij DELTA 
Netwerk, laat weten: “Wij zijn verheugd en 
trots dat de gemeente Reusel-De Mierden 
de vergunning gaat verlenen aan DELTA 
Netwerk om te starten met de aanleg van 
het glasvezelnetwerk. Wij kijken uit naar een 
prettige samenwerking. Binnenkort tekenen 
we de samenwerkingsovereenkomst met de 
gemeente en starten we in januari met de 
woningschouw in Reusel. Dit betekent dat 
de aannemer langskomt om samen met de 
bewoners te bepalen waar de glasvezelaan-
sluiting komt.”

Alle woningen een glasvezelaansluiting 
De inwoners van Hulsel, Reusel, Hooge Mier-
de en Lage Mierde die in aanmerking komen 

voor glasvezel, worden persoonlijk geïnfor-
meerd over het goede nieuws en de vervolg-
stappen. De eerste zichtbare vervolgstap is 
dat we in de betreff ende woningen samen 
met de bewoners bepalen waar de glasveze-
laansluiting in huis moet worden geplaatst. 
Omdat er voldoende animo is willen we zo-
veel mogelijk adressen aansluiten op ons 
glasvezelnetwerk. Ook bewoners die (nog) 
geen glasvezelabonnement hebben afgeslo-
ten worden benaderd. Op deze manier zijn 
alle woningen direct klaar voor de toekomst. 
Wel is het zo dat men pas gebruik kan maken 
van de glasvezelaansluiting wanneer een 
glasvezelabonnement is afgesloten. 

Hoe kun je je nog aanmelden voor glasvezel? 
Kijk voor meer informatie op deltanetwerk.nl, 
bezoek het Glasvezel Informatiepunt aan de 
Markt 76 in Reusel (open tot en met 28 janu-
ari 2023) of ga langs bij een lokale verkoper 
in de buurt. 

Over DELTA Netwerk
DELTA Netwerk richt zich op de aanleg van 
glasvezel in nieuwe gebieden en is onderdeel 
van DELTA Fiber, een van de snelst groeiende 
glasvezelbedrijven van Nederland. Het net-
werk van DELTA Fiber bereikt inmiddels meer 
dan 1 miljoen huishoudens en bedrijven en 
groeit met 8.000 glasvezelaansluitingen per 
week. De ambitie is om zoveel mogelijk huis-
houdens en bedrijven toegang te bieden tot 
een snelle internetverbinding en te groeien 
naar 2 miljoen aansluitingen in 2025. DELTA 
Fiber is eigendom van de investeringsmaat-
schappijen EQT en Stonepeak en er werken 
ruim 1.200 medewerkers. Onder de merken 
DELTA en Caiway levert het bedrijf inter-
net met gigabitsnelheden, interactieve tv en 
vaste en mobiele telefonie.

Gratis aanmelden voor glasvezel 
zonder extra kosten kan nog 
t/m 28 januari!

INDUSTRIEWEG 25 - HAPERT

WWW.PVANDEVEN.NL

Specialist in bedrijfswagens

C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

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

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

Op Weg



33 13 januari 2023

HAPERT - Het be-
gint bij velen alweer 
te kriebelen, carna-
val 2023 bij CV de 
Pintewippers. Wij 
presenteren, zoals u 
van ons gewend bent 
voorafgaand aan dit 
grandioze feest, de 
zittingsavonden Vur 
Haopert, dur Ha-
opert. Dit jaar vinden 
deze avonden plaats 
op zaterdag 28 janu-

ari en zaterdag 4 februari in de grote zaal 
van de MFA Hart van Hapert.

Dit jaar gaan het doen zoals u 
van ons gewend bent, maar ste-
ken we de avonden wel in een 
nieuw jasje. Het nieuwe concept 
heeft de naam ‘Happen & Grap-
pen’ gekregen. 

Naast de variëteit aan verras-
sende acts, serveren we u dit 
jaar ook 6 verschillende soor-
ten hapjes gedurende de avond. 
Hierbij kunt u denken aan de welbekende bit-
tergarnituur, een puntzakje friet, een sateetje, 
maar ook aan de onmisbare borrelnootjes. 

Ook de zaalindeling zal anders zijn dan u van 
ons gewend bent, maar daardoor zeker niet 
minder gezellig.

Onze acts zijn al druk bezig met repeteren, 
zodat zij u kunnen voorzien van een fantasti-
sche avond vol humor. De enthousiaste dorps-
bewoners die dit jaar voor u op het podium 
zullen schitteren zijn: UGHODA, De Eenakter, 
‘t Benkske, de Oud Prinsen, MWNOZTW, de 
dansgarde van de Pintewippers en duodans 
Sence. Naast deze optredens hebben we ook 
tonpraters op het programma staan. 28 janu-
ari: Jack Vosters & Harm Swaanen. 4 februari: 
Hans Keeris & Harm Swaanen. Vanaf 19.30 
bent u van harte welkom en zullen wij de 

deuren openen. Het programma 
start vervolgens om 20.00 uur in 
de grote zaal van de MFA Hart 
van Hapert. 

Online kaartjes zijn verkrijgbaar 
via www.pintewippers.nl/zit-
tingsavonden of via bijgaande 
QR-code. Fysieke kaartjes kunt 
u kopen aan de bar van de MFA 
Hart van Hapert. Een kaartje 
kost € 12,50 en is inclusief de 6 

verschillende hapjes. Aan de deur kost een 
kaartje € 13,50. Bij aanschaf van 10 kaartjes of 
meer, krijg je € 1,- korting per kaartje.

Vur Haopert, dur 
Haopert presenteert 
‘Happen & Grappen!’

REUSEL - Carnaval wordt enthousiast ge-
regeerd door Prins Luuk d’n Urste en Adju-
dant Bas. Oppernar Luna en d’r Neff e Nar 
Tom zijn benoemd en in het weekend van de 
11e van de 11e is het carnavalsseizoen geo-
pend. Tijd dus om je in te schrijven voor de 
Narrenparade 2023 op zondag 19 februari.

Misschien heb je al een goed idee en ben 

je volop bezig met de uitwerking of broed je 
nog op iets. Of heb je nog geen idee? Hoe 
dan ook, het wordt tijd om je in te schrijven, 
zodat je verzekerd bent van een plek in de 
Narrenparade. De optocht belooft weer een 
fantastisch mooi spektakel te worden met 
veel kleur, lol en muziek. 

Of je nu een vriendenclub, buurtvereniging, 
carnavalsvereniging, narrentiener, duo of solo 
bent, voor iedereen is er plek in de Narren-
parade. Dus geef je snel op. Op de website 
www.narrendonk.nl staat alle informatie en 
download je het inschrijfpakket. Je kunt in-
schrijven tot uiterlijk zondag 5 februari 2023.

We kijken uit naar je inschrijving en zien 
elkaar zondag 19 februari 2023 tijdens een 
fantastische Narrenparade.

Is 2023 een mooi jaar om te 
schitteren in de Narrenparade?

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

KOZIJNEN - HOUT 

TIMMERWERKEN

INTERIEUR - IJZERWAREN

REPARATIE EN VERKOOP VAN T.V. - AUDIO - VIDEO

www.pvdheijden-tv-audio-video.nl

Peter van der Heijden

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

Voor al uw schilderwerk, 
zowel binnen als buiten

Vraag vrijblijvend offerte

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

Mobiel: 06-51229791

Geef een bezorgklacht altijd door via www.pc55.nl/bezorgklacht

AFHAALPUNTEN

Heb je PC55 een keer niet ontvangen?

De Hapertse Hofdame Markt 4  Hapert
Jumbo Supermarkt Markt 26  Hapert

Gemeentehuis Bladel Markt 21 Bladel
Visit Bladel Markt 21A Bladel
Tuincentrum Groenen Hulselseweg 11 Bladel
De Houtwinkel Industrieweg 3 Bladel
Boerderijwinkel De Hooiberg Bredasebaan 20 Bladel

Autocare Jan van Rooy Hoofdstraat 5 Hoogeloon

Supermarkt Plus Kuilenhurk 1 Vessem

Welkoop  Vooreind 16a Hulsel

Visit Reusel Kerkplein 69 Reusel
Gemeentehuis Reusel-DM Kerkplein 3 Reusel
Esso Wilhelminalaan 9 Reusel
Tamoil Turnhoutseweg 32A Reusel 

Van Hoof Fietsen De Hoeve 1 Netersel

De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel 

Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s
Batterijen

REUSEL - Op donderdag 19 januari, van 
20.00 tot 21.30 uur, komt Loes Kolsters uit 
Oost- West- en Middelbeers een lezing/
workshop geven in de bibliotheek aan het 
Kerkplein 5 in Reusel.

Economische crisis, energie-armoede, 
voedselverspilling
Goede voornemens of gewoon het aller-cre-
atiefste in jezelf naar boven halen. Wil jij eens 
op een andere manier naar je restjes in de 
koelkast kijken, of gewoon weten hoe je een 
gezonde niet te dure smaakvolle plantaardige 
maaltijd op tafel zet? Loes helpt je op weg.

Loes van Rebelicious! wil iedereen, jong en 
oud, laten kennismaken met de creativiteit 
van de budgetvriendelijke (vegan) keuken. 
Toen zij begon met koken was er geen geld 
voor dure ingrediënten. Ze heeft daarom ver-
schillende creatieve manieren bedacht om 
goedkoop, duurzaam en zonder (of weinig) 
met kliekjes en kookafval te blijven zitten. 

Toegang en aanmelden
De avond is gratis toegankelijk voor leden 
van Bibliotheek De Kempen. Niet-leden beta-
len € 2,50. Aanmelden kan via de agenda van 
de website van de bibliotheek: 

www.bibliotheekdekempen.nl

Lezing/workshop ‘Koken met restjes’

BLADEL - Op zondag 29 januari is er al-
weer voor de 10de keer een winterse blues-
middag in Podium10. Er wordt gestart met 
Which Tuesday. Een fusion bluesband met 
een afwisselend blues en blues gerelateer-
de setlist. 

Daarna ‘all the way from’ Deventer de zeer er-
varen bluesrockband On The Blues Side. Het 
wordt weer genieten van de muziek en Bra-
bantse gezelligheid in de prachtige concert-
zaal van Podium10, Biezeveld 10 in Bladel. Zaal 
is om 13.30 uur open en de entree is gratis.

Optreden van Which Tuesday in Podium10

weekkrant PC55 goed om te weten

REUSEL - Ook in 2023 hebben wij weer 
diverse restaurants bereid gevonden 
om deel te nemen aan ons succesvolle 
KBO-restaurantproject.

Dit restaurantproject biedt onze leden de 
mogelijkheid om gezellig en gezamenlijk met 

leeftijdsgenoten uit eten te gaan en tevens 
kennis te laten maken met de keukens en mo-
gelijkheden van onze Reuselse restaurants.

Dit jaar beginnen wij bij Fletcher hotel-res-
taurant De Kempen en wel op woensdag 18 
en donderdag 19 januari, telkens om 17.30 uur, 
Turnhoutseweg 48 in Reusel. Zij gaan voor 
ons weer een heerlijke maaltijd bereiden. 

Ga je (weer) gezellig met ons mee? Meldt u 
dan aan op woensdag 11 januari tussen 10.00 
en 11.00 uur in D’n Aachterûm.

Restaurantbezoek KBO Reusel

Maandelijkse 
IVN-natuurwerkdagen
KEMPEN - Op zaterdag 5 november 2022 
vond de jaarlijkse Natuurwerkdag plaats 
en een aantal vrijwilligers die daar aan het 
werk zijn geweest hebben het initiatief ge-
nomen om deze Natuurwerkdag maande-
lijks te gaan doen.

De eerstvolgende Natuurwerkdag zal zijn op 
zaterdag 21 januari. Er wordt weer gewerkt 
op de hei, op dezelfde plaats als tijdens de 
Natuurwerkdag (achter het schietterrein in 
Luyksgestel). De bedoeling is om dit iedere 
maand te gaan doen op de derde zaterdag 
van de maand. De volgende natuurwerkda-
gen zullen zijn op 18 februari en 18 maart. 
Graag tot ziens!

In principe wordt gewerkt van 09.30 tot 12.00 
uur. Als de deelnemers langer willen door-
werken kan dat natuurlijk. Neem dan wel zelf 
een lunchpakketje mee. Alle vrijwilligers krij-
gen koffie en thee. Voor gereedschap wordt 
ook gezorgd. Wil jij meewerken en een bijdra-
ge leveren aan onze natuur? Meld je aan bij 

Ed Bos, e-mailadres: ed.bos1959@gmail.com 
of via tel. 06-43722960. Je bent van harte wel-
kom op zaterdag 21 januari.

Deze natuurwerkdag is één van de vele ac-
tiviteiten die georganiseerd wordt door IVN 
Bergeijk-Eersel. Kijk voor meer info op 

www.ivn.nl/be

VERMAAK
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BLADEL - Afgelopen maandag is onder 
toeziend oog van wethouders Hetty van 
der Hamsvoort en Cees van de Ven en  
directie en medewerkers van KSE het  
jubileumjaar feestelijk geopend. 

Geschiedenis
In 1973 zag KSE het levenslicht, toen nog 
onder de naam Kempen Service Elektrotech-
niek. Door de ondernemingsgeest en passie 
voor techniek van Adriaan en Tonnie Smul-
ders en hun zoons Erik en René, groeide het 
familiebedrijf van tweemanszaak uit tot een 
internationaal actieve onderneming met ca. 
180 medewerkers. 

Het Bladelse bedrijf dat gespecialiseerd 
is in doseer- en weegsystemen en slimme  
automatiseringssoftware voor de petfood, 
premix- feed- en aanverwante industrieën, 
viert dit jaar haar 50-jarig jubileum. 

Tijdens de toespraak door CEO Riemer 
Posthumus werd alvast vooruitgeblikt naar  
komend jaar, waarin het bedrijf zich o.a. meer 
zal toeleggen op de duurzame ontwikkelings-
doelstellingen. 

KSE Process Technology als werkgever
Wat het werken bij KSE zo aantrekkelijk 

maakt? Voor velen is dat de gemoedelijke 
sfeer en de bereidheid van collega’s om een 
ander te helpen maar ook het internationale 
karakter en het brede scala aan specialismen 
dat KSE in huis heeft. 

Hier zie je het volledige plaatje ontstaan, 
van het allereerste ontwerp tot het complete  
eindproduct, of dit nu een machine, auto-
matisering of een volledige fabriek is. KSE is 
groot genoeg voor een professionele aanpak 
en klein genoeg om het verschil te kunnen 
maken, is een veelgehoorde uitspraak.

Zelf zien wat KSE te bieden heeft?
Tijdens de Open Bedrijven Dag op zaterdag 
25 maart opent KSE haar deuren voor het  
publiek. Iedereen is dan welkom om een  
kijkje achter de schermen te komen nemen. 
Middels tal van workshops en demonstraties 
kan men met eigen ogen zien dat KSE alle 
disciplines zelf in huis heeft. 

Naast de technische specialismen heeft het 
bedrijf ook een eigen afdeling voor sales, HR, 
administratie, ICT, marketing en kwaliteit.

Meer weten?
Kijk op de websites www.ksegroup.com of 
www.werkenbijkse.nl. 

Jubileumjaar KSE Process Technology B.V. 
feestelijk geopend

HAPERT - De overheid wil dat we langer 
thuis blijven wonen. Als je gezond blijft en 
je alles zelf kunt regelen, is dat een prima 
gedachte. Maar door ziekte, een ongeval 
of simpel door de gevolgen van het ouder 
worden heb je zorg of ondersteuning nodig. 

Dan is de eerste vraag: ‘Waar en of bij wie kan 
ik terecht met mijn zorgvraag?’  ‘Welke instan-
ties, organisaties zijn er die mijn zorgvraag 
kunnen beantwoorden. Wie wijst mij de weg.’ 
Daarom zijn we gestart met een Infopunt Zorg 
in de MFA Hart van Hapert. Bij het Infopunt 
Zorg kun je terecht voor vragen en advies over 
de zorg voor jezelf of iemand uit je omgeving.

Vragen als:
- Welke zorg heb ik nodig nu of in de toekomst?

-  Binnen welke wettelijke regeling past mijn 
zorgvraag?

-  Bij welke instanties, zorgverleners kan ik 
met mijn zorgvraag terecht?

-  Hoe verlopen de procedures bij het aanvra-
gen van zorg bij organisaties die zorg leveren? 

-  Welke formulieren horen er bij een aanvraag 
van zorg? 

- Hoe zit het met de eigen bijdrage?
- Vervoer/maaltijden
- Ondersteuning mantelzorg enz. 

Het infopunt is dus bedoeld om mensen de 
weg te wijzen, te adviseren en te informeren. 
De vrijwilligers die u te woord staan, hebben 
zelf ruime ervaring opgedaan in de wereld van 
de zorg en zijn via de Seniorenvereniging Ha-
pert opgeleid als ouderenadviseur of cliënt- 
ondersteuner door de KBO in Den Bosch. 

Deze service is een activiteit die georgani-
seerd wordt door en valt onder de verant-
woordelijkheid van het seniorensteunpunt 
d‘Ouwe Pastorie. Het infopunt is open op 
dinsdag en vrijdag van 10.00 tot 11.30 uur en 
is gevestigd naast de ruimte voor de bloed-
afname.

Nieuw: Infopunt Zorg in MFA Hart van Hapert
Als je vragen hebt over zorg voor jezelf of iemand anders

BLADEL - De komende drie maanden 
kunt u gaan kijken naar foto’s die pro-
jecten tonen waaraan Rudo van Rooij en 
zijn vrouw Lilian meegewerkt hebben. Hij 
noemt het zelf ‘Zicht op mensen’. 

Projecten in Addis Abeba in Ethiopië van de 
Goede Werken van Glorieux, alsook een eigen 
project ‘Wonderful’ wat zij zelf opgezet heb-
ben. Door deze projecten kunnen kinderen 
naar school en worden ouderen opgevangen. 
Tijdens de reizen die Rudo samen met zijn 
vrouw gemaakt heeft, voor en naar deze pro-
jecten, maakte hij foto’s van de mensen. Dit is 
een geweldige verzameling geworden die hij 
nu wil tonen  aan een groter publiek. Middels 
deze tentoonstelling wil hij graag laten zien 
wat er met het ingezamelde geld gedaan is. 
De projecten lopen nog steeds en er is ook 
nog steeds hulp nodig om die te doen slagen.

Zo is er een mogelijkheid één van deze foto’s 
in het bezit te krijgen. Bij belangstelling kunt 
u deze opvragen bij Rudo van Rooij.

De expositie is in de Floriaan, de Wielewaal 
en Huize Kempenland, Rondweg in Bladel. U 
kunt deze expositie bezoeken van 09.00 tot 
19.00 uur. De expositie loopt tot eind maart.

Foto-expositie van Rudo van Rooij 
in de Floriaan en Huize Kempenland
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Fiets koplamp, LED-verlichting, 
merk Blueline 50. Tel. 06-15575024.

Winterbanden op stalen velgen, Goodyear 
ultragrip 8 205/55R16 91H, steekmaat 5x 114.3, 
profieldiepte 7 mm. Vraagprijs € 50,-. 
Tel. 06-10426624.

Vinylsingles vanaf € 1,00. Kom snuffelen na 
afspraak! Tel. 06-48428922.

Boeken van Het Aanzien van 1972 en 1973. 
€ 10,00 per stuk. Ook andere jaren in voorraad.
Email: verzamelaar2804@hotmail.nl

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.

Maxicosi Rodi XP, weinig gebruikt, z.g.a.n. 
€ 60,-. Tel. 0497-643588.

Set winterbanden op stalen velgen, € 50,-.
Michelin Alpine 205x60x15, steekmaat 5x 114.3
Tel. 06-28652934.

Uitgeraderde naaipatronen voor het zelf maken 
van baby-, kinder- en positiekleding.
Tel. 06-28799085.

Goede rommelmarktspullen, € 50,-.
Tel. 06-28799085.

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

3 inktprinters 364 XL, zwart, € 12,50 per stuk.
Tel. 0497-381239 / 06-46676693.

2 Van Deursen toppermatras, 98% zuiver 
natuurlatex, 1x 210x90 cm, 1x 200x90 cm, 
10 cm dik. Tel. 06-50231650.

4 winterbanden op stalen velg met ruim profiel. 
Maat 185/60R15. Viergats velg geschikt voor 
o.a. Toyota Yaris tot model 2020. 
Vraagprijs € 100,00. Tel. 06-80145313.

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

4 winterbanden Michelin Alpina 4 op stalen 
velgen, 15 inch, voor Peugeot. Tel. 06-20735334 
(na 18.00 uur).

Inventum verwarmingskussen, 3 standen, i.g.st. 
€ 10,-. Tel. 06-14523991.

4 Vredestein winterbanden Snowtrac, 
205/55R16 91H, i.g.st. Komen van Seat Altea.
Totaalprijs € 80,00. Tel. 06-13396447.

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

Professionele verlengkabels, 2x25 m, 1x10 m, 
3x2.5 mm met 3 contrastekkers, z.g.a.n. Bieden! 
Tel. 06-20999138.

Origineel Delf gekleurd 3-delig kaststel, 2x25 
cm 1x34 cm. Vraagprijs € 50,-. 2 Perzische 
kussens, 50x50 cm. € 20,- p.st. Tel. 06-44102821.

Set winterbanden op stalen velg, maat 205/55R 
16 91 H, profiel 8 mm. Z.g.a.n. Vaste prijs € 125,-.
Tel. 0497-643551.

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

Vuren balken, 57x155 mm, 5x lengte 530 cm, 
7x 350 cm, 4x 320 cm, 5x 200 cm. Tel. 384600.

Boeken, in nieuw staat. Bedevaartsoorden, 
kathedralen, kloosters € 20,-. 100 mooiste 
kerken van Noord-Brabant € 15,-. 
Wereldwonderen 1001 foto's € 7,50. Exercise 
physiologie € 25,-. Tel. 0497-384961. 

Spelcomputer Wii met 2 controllers en spellen,
€ 100,-. Tel. 06-30788045.

4 winterbanden 215/55/R16 op stalen velg, voor 
Peugeot 2008/3008. 2x Vredestein en 2x Kleber 
profiel 6/7 mm. € 60,-. Tel. 06-49077786.

Biljartkeu met 2 tops en foudraal.
Tel. 06-25319332.

Grote partij auto menglakken AM, k1, k2, 
dupont centari 500, 600, 5000, 6000.
Tel. 06-53508787.

5 blankhouten eetkamerstoelen met rode 
zittingen. I.g.st. Samen € 50,-. Tel. 06-49507923.

Voederbieten en grote pakken ingeseeld hooi. 
Tel. 06-28257478.

Dames skibroek, z.g.a.n. Kleur: zwart, met 
bretels en zakken. € 10,-. Tel. 06-49507923.

TE HUUR: HUISJE/GITE IN FRANKRIJK
Nieuw! In Noord-Frankrijk. Rust, ruimte, natuur 
en Franse charme. www.gitelepetitprince.com.

GEZOCHT: BEZORGERS PC55
Een leuke bijbaan in de buitenlucht? 
Wij hebben plaats voor bezorgers van 
PC55 (13 – 99 jaar). Bel voor info: 0497-844588.

GEZOCHT: Appartement in omgeving van 
Bladel, Hapert, Veldhoven (± 10 km), vanaf 
01-02-2023 of 01-03-2023. Tel. +491773245042.

GEZOCHT: Huurwoning voor echtpaar, begin 
60 jaar, in de loop van 2023, voor onbepaalde 
tijd. Huurprijs tot € 900,-. Tel. 06-22933247. 
Email: groengraaf@gmail.com

GEZOCHT: Stalling voor caravan, totale lengte 
incl. dissel 5 m. Omgeving Reusel-Bladel-
Hapert-Eersel. Tel. 06-20892650.

GEZOCHT: Landbouwgrond voor teelt van 
asperges. We zijn bereid een hoge prijs te 
betalen voor geschikte grond. Eventueel ook 
voor 2024. Tel. 06-51293457.

GEZOCHT: Vrouw (49) uit de buurt van 
Hilvarenbeek zoekt een spontane m/v om 
samen te eten. Meer info: 06-23251876.

GEZOCHT: Ruimte voor opknappen van een 
pipowagen. Minimaal 6x4 m en aanwezigheid 
van elektriciteit. Tel. 06-52282602.

VERLOREN: Gouden damesschakelarmband,
bijna vierkante schakels, op trimbaan 
Brandtoren op 11 dec. Voor de eerlijke vinder 
natuurlijk een ‘vindersloon’. Tel. 06-50644814.

VERLOREN: Bordeauxrode bril in oranje 
brillendoos op fietspad tussen Hapert en het 
Wilde Zwijn. Tel. 06-80044215.

GEVONDEN: Jongensjack (146/152), zwart/wit/
blauw. Wie het merk weet, mag mailen naar 
liesjac@dds.nl

GEVONDEN: Sleutelbos met 2 sleutels en 
Jumbo-muntje eraan, in speeltuin van de 
Vogelwikke in Bladel. Tel. 0497-386768.

GEVONDEN: Sleutelbos op fietspad Hapert-
Bladel. Tel. 06-27234633. 

GRATIS AF TE HALEN: 130 grijze MBI stenen in 
Bladel. Tel. 06-10431526.

GRATIS AF TE HALEN: Luxe bed met skai 
bekleding, compleet, afm. 2x2 meter, hoge 
rugleuning. Tel. 06-25319332.

GRATIS AF TE HALEN: Diverse soorten 
stripboeken. Tel. 06-25319332.

GRATIS AF TE HALEN: Dameszomer- en 
winterkleding, maat 42, niet of slechts 1x 
gedragen, i.z.g.st. Tel. 06-25319332.

GRATIS AF TE HALEN: Geboortekaartjes, regio 
de Kempen. Circa 20 stuks. Tel. 06-12318571.

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

TE KOOP GEVRAAGD: Perceel bosgrond, 
omg. Reusel-Bladel-Eersel. Tel. 06-10957423.

GEVRAAGD: Kerst- en nieuwjaarskaarten.
Tel. 0497-842918.

GEVRAAGD: Plaatjes 5 dorpen 1 gemeente.
Tel. 386804 of 06-12700922.

GRATIS MEELTJE: Tot 20 woorden gratis! 
Opgeven via www.pc55.nl.

 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

GEVONDEN

TE KOOP

VERLOREN

GRATIS

GEVRAAGD

GEZOCHT

TE HUUR

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

CONCERT SIGNS’

Markt 4

CONCERT SIGNS’

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN

eenvoudig via 
onze website.

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

Bestel al je 

De  Televisie  Specialist 
m e t  e e n  v e r r a s s e n d
LAGE PRIJS!

STEVENS
TELEVISIES

Grootschoterweg 105 · Budel-Schoot
Tel. 0031 (0) 495 493616

WWW.STEVENSBUDELSCHOOT.NL

UW (O)LED TV ADRES!

STEVENS
TELEVISIES
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Dorpsstraat 15 5561AS Riethoven 040-2013103 

De Grootste Relax specialist van Brabant
Stel zelf je ideale stoel 
samen in de winkel of 
op DITZIT.NL en zie 
direct wat hij kost. 

Altijd 250 stoelen op 
voorraad 

Altijd 10-30 %
goedkoper  

dan de adviesprijzen.
Nederlandse merken  

De Toekomst - Gealux 
- Dat Zit! 

Maat XS tot XXL
Voor de deur parkeren 
Super snel leverbaar
Ook voor banken en

eetkamerstoelen
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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

Petrusklepel
De komende week krijgt u als het goed is 
post van de parochie. Het gaat om de jaarlijk-
se actie Kerkbalans. Het zijn de gelovigen die 
de kerken in stand houden en jaarlijks krijgen 
zij het verzoek om hun bijdrage te doen. Zeg 
maar, de contributie van de kerk. Dit jaar heb-
ben we te maken met extra hoge stookkos-
ten. De temperatuur in de kerk is wel naar be-
neden bijgesteld (16⁰ C) maar we willen niet 
dat u in de kou zit. Daarvoor is uw bijdrage 
nodig. We zullen dit jaar ook zonnepanelen 
aanbrengen en infraroodkacheltjes uittesten. 
In de folder of op de website leest u wat de 
andere plannen zijn. Aarzel niet, maar doe uw 
bijdrage. Zodat uw kinderen ook de waarde 
ervaren van een actieve kerk in de gemeen-
schap. Hartelijk dank!

Pastoor Schilder 

Vooravond
Zaterdag 14 januari
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 
                 (m.m.v. gemengd koor)

2e Zondag door het Jaar
Zondag 15 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden
12.00 uur: Bladel, Nieuwjaarsreceptie

Maandag 16 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

H. Antonius
Dinsdag 17 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

H. Margarita van Hongarije
Woensdag 18 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Meditatie
19.30 uur: Bladel, Filosofisch uurtje

Donderdag 19 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsdienst

HH. Fabianus en Sebastianus
Vrijdag 20 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk  
                 Gildeviering St. Sebastiaan

Vooravond
Zaterdag 21 januari
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

3e Zondag door het Jaar
Zondag 22 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 21 en 22 januari)
Bladel:
- Harrie Vosters
- Marie Verhoeven (f)
- Pastor Theo Sanders
- Frits van Avendonk en overleden 
  familieleden Van Avendonk-Sanders
- Jan en Fien van Gorp-Daniëls
- Toon en Sjaan Hellings-Wilms 
  en hun zoon Michael
- Emma Faes en Henri Lens en 
  hun dochter Louisa van Rooij
Casteren:
Geen intenties 
Hapert:
Geen intenties 
Hoogeloon:
Geen intenties

Mededelingen:
-  Zondag 15 januari is de Nieuwjaarsreceptie 

na de mis van 11.00 uur in Bladel. 
-  Dat weekend begint ook de actie Kerkbalans.
-  Huiszegenkaarten met de eerste letters van 

de namen van de Drie Wijzen liggen achterin 
de kerk om thuis boven de deur te hangen.

-  Ieder derde woensdag van de maand is het 
om 19.30 uur een filosofisch uurtje.

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

2e Zondag door het Jaar
Zaterdag 14 december
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Bert en Paula Coppens-Esser en 
  hun kinderen Jan, Annie, Pierre en Willie

Zondag 15 januari
09.30 uur: Eucharistieviering - Cantordienst
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Voor de zieken in onze parochie

Maandag 16 januari
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 17 januari
19.00 uur: Eucharistieviering
- Paul Janssen

Woensdag 18 januari
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 19 januari
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 20 januari
19.00 uur: Eucharistieviering 
in d’n Aachterum
- Voor de zieken in onze parochie

Mededelingen:
-  Op de 2e zondag van de maand is er na 

de Heilige mis gelegenheid tot koff ie/thee 
drinken in de pastorie.

-  U kunt nog steeds uw gaven voor de 
Voedselbank in de Mariakapel neerzetten.
Graag houdbare producten. Alvast harte-
lijk dank!

-  De collecte voor de Voedselbank met 
Kerstmis heeft in onze parochie € 1412,15 
opgebracht. Heel hartelijk dank voor uw 
gulle gaven!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

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

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

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

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

Protestantse Kerkdiensten
Kerkdiensten in het Witte Kerkje in Bladel (zie www.pkn-bladel.nl)
Zondag 15 januari: 10.00 uur. Dhr. L. Wijbenga, k.w. uit Veldhoven
Zondag 22 januari: 10.00 uur. Ds. M.J. Kreeft uit Eersel
Zondag 29 januari: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries          

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 15 januari: 10.00 uur. Ds. J.J. van der Wal uit Eersel
Zondag 22 januari: 10.00 uur. Oecumenische dienst, Willibrordus Kerk; ds. M.G. de Vries
Zondag 29 januari: 10.00 uur. Dhr. L. Wijbenga, k.w. uit Veldhoven

- Voor actuele informatie en de link voor de online-dienst zie: www.pkn-eersel.nl
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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. Een mooi 

afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

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

Maandag: 08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 09.30 uur-12.00 uur: bestuur overleg d’Ouwe Pastorie
  10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Esther v.d. Meijden, Zuidzorg
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken

Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
 13.30 uur-16.30 uur: bestuur overleg SVH
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
  
Woensdag:       08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 15.15 uur-16.30 uur: voorbereiding voor de eerste communie
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 09.30 uur-10.30 uur: computercursus Klik&Tik, bibliotheek
                       09.30 uur-12.00 uur: dagopvang 't Kwetternest
 10.30 uur-11.30 uur: WMO spreekuur Carol Iding, wijkzuster 
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules De Kloosters
  13.30 uur-16.30 uur: bridgen SVH
  13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken

Vrijdag:            08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken

Na de middag voortaan gesloten

AGENDA 
MAANDAG 
16 JANUARI 

T/M 
VRIJDAG 20 JANUARI

Gebedsvieringen in De Poel in Netersel

Het afscheid van Martien heeft plaatsgevonden in kleine kring.
Hij is begraven bij Corrie op de H. Johannes Evangelistbegraafplaats,
Schoolstraat 9 te Hooge Mierde.

Correspondentieadres:
Hans Hendriks Hoogemierdseweg 13 5094 AA Lage Mierde

Corrie Hendriks-van Gisbergena
echtgenoot van

a Bladel, 31 december 20225 Eersel, 10 februari 1933

Martien Hendriks

Na een rijk en intens leven is rustig van ons heengegaan
ons pa en onze opa

Erika en Jenny
Michelle Simone Nadine

Mariëtte en Frank
Joep en Stine Roos en Bryan

Hans en Maaike
Ramses Muze

"Mister Hendriks"
Lid in de Orde van Oranje Nassau

DANKBETUIGING

Beste allemaal,  

Hierbij willen wij iedereen hartelijk bedanken voor de vele lieve, 
hartverwarmende reacties en belangstelling die wij hebben mogen 

ontvangen bij het overlijden en afscheid van

Kees Liebregts

Dat doet ons goed!

Marij Tijssen 
Kinderen en kleinkinderen 

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

Datums van de eerstvolgende vieringen zijn:
- Zondag 22 januari: 10.00 uur.
- Zondag 5 februari: 10.00 uur.
- Zondag 12 februari: 10.00 uur.

Na deze vieringen is er gelegenheid om 
samen koff ie/thee te drinken. U bent van 
harte welkom.

De viering op kerstavond in de Poel werd ont-
zettend druk bezocht en is hopelijk voor velen 
een mooi bezinningsmoment geweest. De 
opbrengst van de collecte gaat naar de zie-
kengroep Netersel en Hulp in Nood Netersel/
Bladel. Hiervoor dank!

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

Gebedsvieringengroep Netersel

Het verlies van een dierbare kan je het ge-
voel geven dat niets er meer toe doet. Toch 
moet of wil je verder met je leven. Weet je 
even niet hoe, en kun je wel wat steun ge-
bruiken? Dan is deze groep Rouwen doen 
we samen er speciaal voor jou.

Elke eerste 3e woensdag van de maand (18 
januari), van 14.00 tot 16.00 uur, kun je deel-
nemen aan deze groep bij DeGoeiPlak Kloos-

tertuin 2 in Bladel. Aan de hand van thema’s 
rondom verlies en rouw bieden we de gele-
genheid eigen ervaringen met elkaar te delen.
Deelname is gratis. 

Twee vrijwilligers begeleiden de bijeenkom-
sten in alle vertrouwelijkheid en veiligheid. 
Informatie of aanmelden bij Ivonne Megens 
Cordaad Welzijn, via email: ivonnemegens@
cordaadwelzijn.nl of bel 06-57782844.

Rouwen doen we samen in 2023
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