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Wilhelminalaan 11  •  REUSEL
Telefoon 0497-641631

www.autovangompel.nl

4 Onderhoud & reparaties 
    ALLE merken

4  Occasioncentrum; 
    altijd 60 occasions op 
    voorraad van alle merken

4 Bedrijfswagen specialist

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

SPECIALIST IN 
KUNSTGEBITTEN

Europalaan 79 | 5531BG Bladel 
Telefoon 0497 36 73 69

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

MERBA - Schoonmaakbedrijf 
zoekt per direct: 

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

Kijk voor de vacature op merba.nl

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

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

intexinterieurbouw.nl

KEUKENS
van landelijk klassiek
tot strak modern

intexinterieurbouw.nl

  ENERGIELABELS 

+31 (0)6 15 88 46 85  |  info@energielabelsbrabant.nl

SPECIALIST IN DUURZAAMHEID

ENERGIELABELS WONING/BEDRIJF
THERMOGRAFIE

VERDUURZAMINGS ADVIES
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Leer mij 
Renate kennen….
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Kilometervreter en 
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16
Informatie voor de 
inwoners van de 
gemeente Bladel
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De Kempische twintigers zijn het erover eens: dit wordt een ervaring om nooit te vergeten. Op 23 januari klinkt het startsignaal in Dresden Duitsland, om via Polen, Slowakije, Hongarije 
in Tsjechië te finishen. “Een tocht van 3200 kilometer”, begint Tijn het verhaal, om meteen gecorrigeerd te worden. “2000 kilometer!”, klinkt het vanuit de garage. “We moeten er toch 
ook nog naartoe vanuit Reusel?” dient hij zijn vrienden van repliek. 

Team 
Tinus 
Tover 
Rally
Reuselse vrienden 
doen mee aan 
Carbagerun, 
2000 kilometer 
door het Oostblok

Door Renate Matthijssen

REUSEL - De beste - of in ieder geval de 
meest originele - ideeën ontstaan soms 
tijdens het leegdrinken van een kratje 
bier. Dat vinden Yoeri, Maarten, Rick, Bart, 
Danny, Stef en Tijn. Het idee is om mee te 
doen aan de Carbagerun, een tocht van 
2000 kilometer dwars door het Oostblok. 
Daar wilde PC55 alles van weten en dus 
werd de werkplaats bezocht.

Ervaring om nooit te vergeten
De Kempische twintigers zijn het erover 
eens: dit wordt een ervaring om nooit te ver-
geten. Op 23 januari klinkt het startsignaal in 
Dresden Duitsland, om via Polen, Slowakije, 
Hongarije in Tsjechië te finishen. “Een tocht 
van 3200 kilometer”, begint Tijn het verhaal, 
om meteen gecorrigeerd te worden. “2000 
kilometer!”, klinkt het vanuit de garage. “We 
moeten er toch ook nog naartoe vanuit Reu-
sel?” dient hij zijn vrienden van repliek. Dan 
is het even stil. “Hopelijk volbrengen we de 
run zonder al te veel pech onderweg”, nege-

ren de vrienden die laatste opmerking. Van 
Danny bleek het al een tijdje een droom te 
zijn om mee te doen aan de Carbagerun 
en ook Tijn had deze trip op zijn bucketlist 
staan: “Na het leegdrinken van dat kratje 
bier, werd het ineens heel concreet. Nu zijn 
we zover dat we bijna kunnen vertrekken.” 
Daar ging nog wel het één en ander aan 
vooraf.

Barrel gezocht
“We moesten op zoek naar een geschikte 
wagen, of eigenlijk een barrel”, vertelt Bart. 
“Die moest aan een paar eisen voldoen. Zo 
mag ie een dagwaarde hebben van maxi-
maal € 500,- en mag ie niet gebouwd zijn 
ná 2000. We zijn tijdens de zoektocht op 
de vreemdste plekken geweest, maar we 
vonden een wagen waar we nét voldoende 
vertrouwen in hadden.” Volstrekt onterecht, 
zo bleek een paar maanden later. Rick: “Bij 
de eerste proefrit, ging ie meteen stuk. 
Einde oefening, dus op zoek naar een ande-
re wagen.” Dat panne op de loer ligt, is één 
van de aantrekkelijke facetten van de rally. 

Danny: “Je moet eigenlijk de hele reis met 
geknepen billen zitten, hopen dat de wagen 
niet kapot gaat.” Aan die voorwaarde lijkt 
met deze wagen te zijn voldaan.

Eisen
De organisatie stelt een paar eisen aan de 
deelnemers. Zo moet er een goede verzeke-
ring zijn, moet elke deelnemer zich aan de 
geldende verkeersregels houden, moeten 
sneeuwkettingen aanwezig zijn, net zoals 
een warme deken en deelnemers moeten 
elkaar helpen bij stukken. “Dat gaan wij 
zeker doen”, weet Maarten zeker. “En we 
hopen dat andere deelnemers dat ook voor 
ons zullen doen.” Veel verstand van auto’s 
blijken de heren niet te hebben, op Yoeri 
na, die vrachtwagenmonteur van beroep is. 
Rick trekt even een vergelijking: “Eigenlijk 
is de Carbagerun een goedkope versie van 
Dakar, je krijgt per dag de eindbestemming 
te horen en je moet zien dat je daar komt. 
Er is overigens wel een routebeschrijving, zo 
min mogelijk over snelwegen.” Over Dakar 
gesproken: in het Oostblok zijn iets minder 
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Acties zijn geldig t/m 28 feb. 2023 
Snel leverbaar

Ook online!
Gratis thuisbezorgd

achter de eerste deur.
Zelf monteren.

Meer info in de winkel.
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Hoofdstraat 18 Hoogeloon   0497  68 20 17   www.robbies.nl

LOKAAL

Door Maarten Driessen

REGIO – Een ernstige hartafwijking geeft 
Pirke een leven vol onzekerheid. De jonge 
Bladelnaar vindt een uitlaatklep in het 
produceren van muziek en presenteerde 
twee weken geleden zijn allereerste plaat: 
‘Heartbeat’. Met dank aan Joris de Corte 
uit Heusden en Frans Meulendijks uit So-
meren, ofwel het duo Neverglow, die Pirke 
van begint tot eind begeleidden. “Dit num-
mer kan zowel hem als zijn familie helpen.”
 
De wegen van Pirke en de Peelse producers 
kruisten elkaar per toeval. Meulendijks’ broer 
werkte eerder bij het Cultuurcentrum in Deur-
ne en daar zochten ze professionals die Pirke 
konden helpen zijn muzikale ambities te rea-
liseren. Zo kwamen ze bij het duo Neverglow 
uit. “Dat vonden we wel leuk, dus we hebben 
snel ‘ja’ gezegd. Pirke was nog niet superlang 
met muziek bezig dus hij liep een beetje vast”, 
zegt De Corte. Dat is alweer ruim een jaar 
geleden. Sindsdien besteedde het drietal de 
nodige uurtjes in de studio en ook daarbuiten 
werd volop gespard. “We zitten samen in een 
groepsapp. Daar deelt Pirke zijn ideeën en wij 
geven hem feedback. Zo kwam hij zelf met 
een plan voor het nummer. Daar is natuurlijk 
het nodige aan gesleuteld, maar hij heeft wel 
meteen de basis gelegd.” 

Pirke kampt met een ernstige hartafwijking 
waaraan hij al diverse malen is geopereerd. 
Desondanks sloeg het noodlot april vorig jaar 
toe: toen hij buiten met wat vrienden op pad 
was, kreeg hij een hartstilstand. Hoewel hij 
die overleefde hadden de gevolgen zowel fy-
siek als mentaal een enorme impact. Muziek 
is sindsdien nog meer een uitlaatklep. Hij kan 
er zijn emoties én zijn verhaal in kwijt.

Levenslessen
Met dank dus aan de mannen van Neverglow 
presenteerde hij twee weken geleden in het 
Cultuurcentrum in Deurne zijn eerste track: 
‘Hearthbea’t. Zowel over de titel als over de 
tekst – ingezongen door Ellis Kuijpers uit 
Heusden – is goed nagedacht. “Pirke heeft 
me wat onderwerpen doorgegeven. Dingen 
die hij anderen graag wil meegeven, zijn le-
venslessen. Ik vind het enorm krachtig zoals 
hij in het leven staat”, zegt Meulendijks. Het 
nummer is ‘een oneindige herinnering aan 
hoe je het maximale uit het leven moet pro-
beren te halen.’ En voor Pirke iets wat hem 
helpt op momenten dat het even minder gaat.
In eerste instantie zou het alleen bij wat oe-
fenen blijven. Maar het werd al snel meer. 
“Het is veel mooier als we samen een plaat 
maken en er iets concreets aan overhouden. 
Zijn muziek blijft, ook als hij er straks niet 
meer is. Ik denk dat de tekst hem kan helpen, 
maar óók zijn familie en vrienden.” Want over 
de levensverwachting van Pirke is nog altijd 
bijzonder weinig te zeggen.

Extra belangrijk is daarom het werk van 
Stichting Hartekind, die de overlevingskans 
en de kwaliteit van leven voor kinderen met 
hartproblemen wil vergroten. Ook de ouders 
van Pirke hadden eerder veel steun aan de 
stichting. Daarom gaat de opbrengst van de 
streams op Spotify en andere platformen vol-
ledig naar Hartekind, of in andere woorden: 
het nummer moet zoveel mogelijk worden 
beluisterd. Meulendijks en De Corte zijn tot 
slot blij dat ze een bijzondere jongen hebben 
leren kennen. “Onwijs beleefd, héél enthou-
siast en ontzettend dankbaar. Hij maakt zich 
zorgen over zijn toekomst, maar dat hij er nog 
is, dat is een zegen. Het is gewoon een hart-
stikke goede jongen.”

‘Enorm krachtig zoals Pirke 
in het leven staat’

BLADEL - Vind je het lastig om met de 
computer een afspraak te maken bij de ge-
meente? Om online werk te zoeken bij het 
UWV? Of om digitaal huur- en zorgtoeslag 
aan te vragen? Volg dan de cursus Digis-
terker bij de Bibliotheek. In deze cursus 
leer je een DigiD aanvragen en de weg te 
vinden op de websites van de overheid.

De Belastingdienst, de gemeente en andere 
overheidsinstanties informeren en communi-
ceren steeds meer digitaal via de computer 
en minder met brieven. Ook contact en aan-
vragen met de gemeente en overheid gaan 
nu via de computer. 

Alles online regelen is niet voor iedereen ge-
makkelijk. De Bibliotheek ondersteunt men-
sen hierbij met de gratis cursus Digisterker. 
In vier bijeenkomsten leer je stap voor stap 
hoe je op websites van de landelijke en loka-
le overheden informatie vindt en zelf online 
zaken regelt. Je leert een DigiD aanvragen 
en gebruiken. Verder leer je hoe je inlogt op 
verschillende websites en online formulieren 
invult, bijvoorbeeld om een paspoort of rijbe-
wijs aan te vragen. 

De cursus bestaat uit vier bijeenkomsten op 
donderdagmiddag van 14.00 tot 16.00 uur 
in Bibliotheek Bladel. De cursusdata zijn 26 
januari, 2, 9 en 16 februari. De cursus wordt 
gegeven door een gecertificeerde docent. 
Bij aanvang krijg je een werkboek, de cursus 
wordt afgesloten met een certificaat. We ver-

wachten dat deelnemers op alle cursusdata 
aanwezig zijn. De Bibliotheek biedt deze cur-
sus gratis aan, omdat zij het belangrijk vindt 
dat elke inwoner van Bladel zelfstandig be-
langrijke zaken online kan regelen. Deze cur-
sus is bedoeld voor iedereen die al kan wer-
ken met computers of internet.

De Bibliotheek is de plek waar iedereen te-
recht kan voor hulp met taal en digitaal. Er 
is ook een gratis computercursus voor begin-
ners, Klik & Tik. Daarnaast verwijst en bege-
leidt de Bibliotheek je bij vragen over de over-
heid. Bij het Informatiepunt Digitale Overheid 
kun je terecht met vragen over bijvoorbeeld 
belastingen en toeslagen, zorg regelen en 
AOW aanvragen. Het informatiepunt is altijd 
geopend tijdens openingstijden. 

De cursus is gratis voor iedereen, ook als je 
geen lid van de Bibliotheek bent. Inschrijven 
kan via de agenda op de website van Biblio-
theek De Kempen: www.bibliotheekdekem-
pen.nl. Voor meer informatie of hulp bij aan-
melden kun je ook terecht in de Bibliotheek.

Gratis cursus Digisterker
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woestijnlandschappen om doorheen te 
rijden.

Wisselende samenstelling
Het team rijdt in twee wagens want met 
z’n zessen samengepakt in één auto gaat 
zelfs deze vriendengroep te ver. Stef gaat 
niet mee, zijn bijdrage is het geweest om de 
ruimte waarin aan de auto geklust wordt be-
schikbaar te stellen. 

“We hebben afgesproken dat we bij elkaar 
blijven rijden. Om ruzie te voorkomen, gaan 
we in wisselende samenstellingen rijden”, 
lacht Rick. Eén van de twee wagens blijkt 
over een lier te beschikken, handig als de 
andere wagen in een greppeltje belandt. 
Wat tijdens een proefritje op een weiland 
in het Reuselse buitengebied al eens is ge-
beurd. “Denk niet dat de lier een tweede 
keer stand zal houden”, lacht Maarten. “Dan 

leggen we er toch een knoopje in”, giert Tijn 
het uit. Eén ding is zeker: plezier gaan de 
heren zeker hebben.

Tinus Tover Rally op socials
Het team is genaamd Tinus Tover Rally en 
die naam doet het goed op Instagram en 
Facebook want het aantal volgers neemt 
snel toe. Op de socials van het team is de 
voortgang te volgen en worden regelmatig 
korte updates geplaatst. 

Maarten is fotograaf van beroep en hij zal 
zich tijdens de run, samen met Tijn, bezig 
gaan houden met de foto’s en film: “We 
plaatsen elke dag een korte impressie op 
de socials. Na afloop gaan we van elke dag 
een aflevering maken van onze avonturen 
en die komen op YouTube. We zijn van plan 
om met camera’s en drones leuke beelden 
te schieten. Het is voor onszelf leuk om na 
afloop alle ervaringen nog een keer terug te 
kunnen zien maar ook voor belangstellen-

den en sponsors is het interessant om ons 
te kunnen volgen.”

De originaliteitsprijs lijkt haalbaar
De wagens zijn goed herkenbaar, dat ze 
door de politie in één van de landen waar 
het team doorheen raast, aangehouden 
zullen worden, lijkt zeker. “We hebben 1500 
stickers laten maken van onze hoofden, we 
hebben er een dag op gewerkt om ze alle-
maal op de wagen te plakken. Laten we het 
erop houden dat we goed opvallen”, lachen 
de vrienden. 

“We gaan voor de originaliteitsprijs. Verder 
is er niets te winnen, het is geen race. Ons 
doel is om zonder al te veel stukken en ge-
zond op het eindpunt aan te komen. Daar 
schijnt dan nog een groot eindfeest te zijn. 
Dat is de reden dat we een dagje langer blij-
ven, kunnen we gezellig met de andere 400 
deelnemers een pilske pakken.” Benieuwd 
wat voor wilde ideeën dan weer ontstaan.

vervolg van pagina 1

TINUS TOVER RALLY

Afscheidsinterview 
Remco Bosma
Op 28 en 29 januari zendt KempenTV een openhartig en uitgebreid afscheids-
interview uit met Remco Bosma,  burgemeester van de gemeente Bladel.

Wij wensen hem veel geluk en werkplezier in zijn nieuwe functie.

Vrijwilligers KempenTV

www.kempentv.nl

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

Reusel 
Schoolstraat 17b
T. 0497-645971

24-01 T/M 04-02

SHAPE
koolhydraat-arm vitamine brood

Meergranen brood, met verlaagd koolhydraat 
gehalte. Bevat 50 % minder koolhydraten 

dan in standaard meergranen brood, 
maar ruim tweemaal zoveel vezels.

Een voedzaam brood voor de slanke lijn.

Van € 4,10     voor € 3,45
Actie geldt alleen voor hele broden.

Alleen indien gehaald in winkel

WIJ BAKKEN 
VOOR U 

DAGELIJKS
EEN 

GROTE SORTERING 
HEERLIJK BROOD 

EN
LEKKERE BROODJES!

Vakantieboerderij De Putte
Vessemseweg 34 - Hoogeloon

T 0497 - 681 978
E info@deputte.nl   W www.deputte.nl

Wij zijn op zoek naar een

schoonmaak(st)er
voor onze groepsaccommodatie

Voor de maandag ochtend voor ongeveer 
2 à 2,5 uur, tussen 08.00 en 11.30 uur en 
af en toe op vrijdag voor 2 à 2,5 uur tussen 
10.30 en 15.00 uur (beide tijden in overleg). 

Kun je één of beide dagen, kun je goed zelfstan-
dig en snel werken en wil “jij” ons team komen 
versterken, neem dan contact met ons op.

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

Vraag voor een 
vrijblijvende prijsopgave

Dalem 2
5527 JG  Hapert

Tel.  0497-380972
Fax. 0497-384736

BEZORGERS 
GEZOCHT

Wil je voor een aantrekkelijke 
vergoeding  

1x per week PC55 bezorgen?

Wij zoeken nog bezorgers 
(13-99 jaar) voor:

Vessem
omgeving Putterstraat  
omgeving Groenewoud

Mail voor informatie naar 
bezorgers@bravom.nl 

of bel 06-58932875
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Deze soep kwam ik tegen in mijn zoektocht naar 
recepten met boerenkool. Bij ons zijn ze niet 
dol op boerenmoes (boerenkoolstamp) maar 
boerenkool is wel gezond, vandaar dat ik in de 
winter recepten zoek waar ik dat af en toe toch 
in kan verwerken.

Deze soep heeft voor mij een bijzondere 
smaak door de combinatie van boerenkool 
met de gevulde pasta en kan prima als een 
maaltijdsoep.

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

Italiaanse 
Bruiloft soep

Ingrediënten
• 2 el olijfolie
• 1 ui
• 1 gele paprika
• 200 gr runder gehakt
• 100-150 gr boerenkool
• 1 liter runderbouillon
• 100 gr tortellini ham (pasta)
• 1 el geraspte Parmezaanse kaas
• 2 tl Italiaanse kruiden
• peper en zout

Voor:  personen                           voorbereiding ≈ 10 min                               klaar in:  20 min

Bereiding
Meng het gehakt met de kaas, Italiaanse kruiden en breng op smaak met zout en peper. Draai gehakballetjes van het ge-
kruide gehakt. Snipper de ui en fruit deze aan met de olijfolie, voeg de bouillon en de gehaktballetjes toe. Breng dit samen 
aan de kook en voeg dan de boerenkool en de pasta toe en laat een paar minuten zacht koken. Serveer evt. met extra kaas.

€ 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

VERMAAK

VESSEM - Hierbij nodigen wij als bestuur 
van de KBO Vessem alle leden uit om op 
vrijdag 27 januari samen met het bestuur 
te proosten op het nieuwe jaar 2023. We 
willen er een gezellige en spannende mid-
dag van maken. Dat doen we door de pub-
quiz te spelen.

Wat is een pubquiz?
- Je speelt in een team met 4 of 6 personen.
- Ieder team verzint samen een naam.
-  Er worden 6 rondes van tien vragen gesteld.
- Ieder team krijgt een antwoordformulier.
-  Na elke ronde worden de antwoordformu-

lieren opgehaald.
-  Per goed antwoord verdien je 1 punt met je 

team.
-  Aan het einde van de laatste ronde wordt de 

score bekendgemaakt.

Programma
Om 13.30 uur is iedereen welkom in het ge-
meenschapshuis D’n Boogerd in Vessem. 
Dan worden de teams gevormd. Hebt u zelf al 
een team, zorg dan dat u met uw teamgeno-
ten afspreekt om op gelijke tijd te komen. Als 
u alleen komt of met een ander, dan worden 
er teams gevormd door het ontvangende co-
mité. U krijgt een kopje koff ie/thee. Om 14.00 
uur zijn de teams gevormd en om 14.15 uur 
krijgt u allemaal één wijntje, sapje of fris aan-
geboden, dit om samen te proosten op het 
jaar 2023. De pubquiz begint om 14.30 uur.
De KBO-leden krijgen het eerste kopje koff ie 
en thee met het proostdrankje aangeboden, 
de andere consumpties tijdens de middag 
betaalt u zelf. Introducees of niet kbo-leden 
betalen € 5,00 bij binnenkomst. Het team dat 
wint heeft uiteraard een prijsje verdiend.

Tot 22 januari kan u zich opgeven door één 
van de bijgaande personen op te bellen: 
Wilna de Werdt, tel. 06-27144506; Rita de 
Laat, tel. 06-23441412 en Mien Kreuz, tel. 
06-43120343. Zij noteren uw naam, telefoon-
nummer en adres. Wij hopen op een grote 
opkomst, tot ziens!

Senioren Pubquiz
Vrijdag 27 januari

Prijs Lotnr Omschrijving Verkocht door Waarde 
1 1160 JUMBO Reusel Winkelen voor € 500,- JO9-2 – Twan van Kuijk € 500,00
2 18464 Jan Linders: 1 minuut gratis winkelen (verzilveren voor 1-3) Rsp 1 – Yimo Bogaars ?
3 11122 Voucher Fletcher Hotel 2 personen JO8-2 – Vin Dirkx € 300,00
4 17807 Voucher Fletcher Hotel 2 personen JO17-1 – Jorn van den Borne € 200,00
5 13876 Tegoedbon Basemans Schoenen  JO13-1 – Teun van den Borne € 150,00
6 15647 Tegoedbon dekbed van Cash & Carry Textiel JO14-2 – Rens van Limpt € 125,00
7 5467 Tegoedbon Hovenier Lout Huijbregts JO12-2 – Jens van Mook € 100,00
8 9738 Tegoedbon Tunsenzo JO13-1 – Tuur Cij� ers € 100,00
9 3110 Tegoedbon Only for Men JO9-2 – Dylan Huijnen € 100,00
10 16671 Tegoedbon Topshop Bladel Rsp 2 – Jesper van Lieshout € 100,00
11 4530 Tegoedbon Only for Men Rsp 2 – Ids van Korven € 75,00
12 16830 Tegoedbon Basemans Schoenen 45+ – Marc Lauwers € 75,00
13 10905 Tegoedbon Hotel De Tipmast  voor 2 pers. Ontbijtservice Albert – Marc Post € 50,00
14 20683 Tegoedbon Winkeliersvereniging Reusel MO13-1 – Hannah van Gompel € 25,00
15 15283 Tegoedbon Hollandershoeve JO11-1 – Tijn van der Aa € 25,00
16 4735 Tegoedbon Hermans Tweewielers  Reusel – Hapert MO15-1 –  Eef Daniëls € 25,00
17 16773 Tegoedbon XO Fashion MO11-1 – Lynn Vosters € 25,00
18 8868 Tegoedbon Eetcafé  ’t Torentje 45+ – Luc Bogaerts € 25,00
19 6434 Tegoedbon Van Eijk Machines-gereedschappen Rsp 1 – Hein Biemans € 25,00
20 16982 Tegoedbon Winkeliersvereniging Reusel Albert – Ton Vosters € 25,00
21 14073 Tegoedbon Silence Totaal Cosmetique JO17-2 – Abdalle Faizal Abdalle € 25,00
22 5838 Tegoedbon Hollandershoeve JO19-1 – Gijs Geraerts € 25,00
23 13282 Tegoedbon Irma’s Hairstyle (Dames) JO10-2 – Noxx Hermans € 25,00
24 3690 Tegoedbon Irma’s Hairstyle (Heren) JO14-2 – Faas van der Heijden € 25,00
25 6317 Tegoedbon Kapsalon Happy Hair Rsp 6 – Ton Dirkx € 25,00
26 16069 Tegoedbon Grand Café- Brasserie La Gare Rsp 8 – Roel van der Heijden € 25,00
27 16588 Tegoedbon Vesper Kitchenbar Bladel Rsp 2 – Tijn van Dooren € 20,00
28 7713 Tegoedbon Bakkerij Wieland Hapert- Reusel JO14-2 – Devin Companje € 15,00
29 11637 Tegoedbon Mooi Groen Creatief bloemenhuis JO12-3 – Senn Hermans € 15,00
30 9379 Tegoedbon Lingerie Voor Jou JO10-4 – Sem van den Borne € 15,00
31 18483 Tegoedbon Mooi Groen Creatief bloemenhuis Dames 1 –  Noor van de Loo € 15,00
32 8991 Tegoedbon Chocoladelust Albert – Jürgen v. Veldhoven € 15,00
33 10043 Tegoedbon Bloemsierkunst v/d Voort JO17-1 – Juup Schellens € 15,00
34 6830 Tegoedbon Eetcafé ’t Torentje Albert – Artur Kox € 15,00
35 18186 Tegoedbon NiVo Sport Rsp 5 – Dirk Kokx € 15,00
36 5968 Tegoedbon Café Zaal De Bijenkorf Rsp 8 – Rob Lauwers € 15,00
37 16811 Tegoedbon NiVo Sport 45+ – Marc Lauwers € 10,00
38 9938 Tegoedbon NiVo Sport JO17-1 – Gusje Lemmens € 5,00

Heb je prijs? Van harte gefeliciteerd!
Alle prijswinnaars kunnen telefonisch of via Whatsapp contact opnemen met Albert Dirkx op nummer 06-47386464. 
Met hem maak je dan een afspraak over hoe en wanneer je je prijs in ontvangst zult nemen.

Uitslag Nieuwjaarsloterij Reusel Sport
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SLAAPCOMFORT
C O M P L E E T  S L A P E N

U vindt bij ons alles op gebied van

WONINGSTOFFERING
DE NIEUWE COLLECTIE IS BINNEN!

Wij bieden een grote keuze in: 

• Gordijnstoffen
• Inbetweens

• Tapijt
• Vinyl

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

kussens

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

gratis gemeten,
gemaakt en 
gehangen.

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

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

TEXTIEL

}
}

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

www.cashencarrytextiel.nl

NIEUWE RUIME COLLECTIE VLOERKLEDEN... LOOP GERUST EENS BINNEN!

OM DE HOEK

 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

Mastbos 10 | 5531 MX Bladel
Tel: 0497-387409 | www.luniek.nl

keukens • interieurs
parketvloeren

Binnenkort behalen weer tientallen peu-
ters en kleuters het nijntje beweegdiplo-
ma bij Avanti-Turnivo. Een week later start 
de vereniging weer nieuwe clinics voor 
goede bewegen voor de allerjongsten. 
Ouder-kindgym wordt begin maart weer 
aangeboden in Duizel op woensdagoch-
tend en in Reusel op vrijdagochtend en 
zaterdagochtend.  

Over een paar weken nemen tientallen peu-
ters en kleuters trots hun off iciële nijntje 
beweegdiploma in ontvangst. In oktober be-
gonnen ze aan hun clinic basisvormen van 
goed bewegen. Avanti-Turnivo is de enige or-
ganisatie in de Kempen met een Licentie voor 
dit Nationale nijntje beweegdiploma. 

De club biedt dit beweegprogramma aan als 
Ouder-kindgym, speciaal voor kinderen van 
2 en 3 en als kleutergym, voor kinderen van 
4 en 5 jaar. Aanmelden voor een clinic kan 
www.avanti-turnivo.nl

In Duizel wordt Ouder-kindgym gegeven in 
de gymzaal van de St. Janschool op woens-
dag van 10.00 uur tot 10.50 uur. In Reusel zijn 
de lessen in de sporthal op vrijdagochtend 
van 09.00 uur tot 09.50 uur en op zaterdag-
ochtend zijn er drie groepen vanaf 09.00 uur 
tot 11.15 uur actief.  

Van jongs af aan goed bewegen
Het opdoen van bewegingservaring is voor 
kinderen van deze leeftijd van groot belang 
voor hun ontwikkeling. 

De kinderen worden spelenderwijs gestimu-
leerd om te klimmen, klauteren, balanceren, 
hangen, springen of rollen. Een kind leert 
tijdens de les ook kleine opdrachten uit te 
voeren. Daarnaast komt het inschatten van 
afstand, diepte, hoogte en verte aan de orde. 

Peuters en kleuters behalen het 
nijntje beweegdiploma
Nieuwe clinics ouder-kindgym en kleutergym

REGIO - Het is weer tijd voor de Nationa-
le Voorleesdagen! 25 januari t/m 4 febru-
ari hebben we in de bibliotheek weer een 
mooi programma dat helemaal in het teken 
staat van voorlezen. We lezen voor uit het 
prentenboek van het jaar ‘Maximiliaan 
Modderman geeft een feestje’. Ook andere 
boeken uit de top 10 komen aan bod.

Wil je net als Maximiliaan Modderman feest-
vieren met jouw knuff els in de bibliotheek? 

Neem jouw knuff el dan mee naar het voorle-
zen en vier samen feest met ons.

-  Bladel: woensdag 25 januari om 10.00 uur 
en tussen 15.00 en 17.00 uur en zaterdag 28 
januari om 10.30 uur.

-  Hapert: vrijdag 27 januari om 10.00 uur en 
om 11.00 uur.

-  Reusel: zaterdag 28 januari om 10.30 uur en 
woensdag 1 februari tussen 15.00 en 17.00 uur.

Boekjes en Babbels
Boekjes en Babbels is een gezellig uurtje 
in de bibliotheek, voor (groot)ouders met 
jonge kinderen. We gaan voorlezen en samen 
boekjes bekijken. Voorlezen aan kinderen is 
belangrijk! Woensdag 18 januari, van 10.00 tot 
11.00 uur, zal in het teken staan van de Nati-
onale Voorleesdagen. We lezen voor uit het 
Prentenboek van het Jaar 2023: ‘Maximiliaan 
Modderman geeft een feestje’.

Quiz Prentenboeken top 10
Kom je tijdens de Nationale Voorleesdagen 
samen met jouw kindje naar de bibliotheek 
van Bladel of Reusel? Doe dan mee met de 
quiz over de Prentenboeken top 10. Je kunt de 
quiz op ieder moment dat de bibliotheek open 
is doen tijdens de Nationale Voorleesdagen.

Reserveren
De toegang tot de activiteiten in de verschil-
lende bibliotheken is gratis. Via de agenda op 
www.bibliotheekdekempen.nl kun je je aan-
melden voor deze activiteiten. Voor de quiz is 
geen aanmelding nodig.

Nationale Voorleesdagen 
bij Bibliotheken Bladel, 
Hapert en Reusel

Grote uitverkoop tijdens 
Eersel ruimt op actie

Op vrijdag 27 en zaterdag 28 januari 
vindt de collectieve opruimingsactie 
‘Eersel ruimt op’ plaats in het centrum 
van Eersel. De winkels in Eersel hou-
den een grote uitverkoop met hoge 
kortingen, knotsgekke prijzen en aan-
biedingen.

Heel veel winkels doen mee, je herkent 
ze aan de poster Eersel ruimt op in de 
etalage. Tijdens de uitverkoop ontdek 
je de leukste kleding, woonaccessoires, 
boeken, kookspullen, fietsmode en 
overige gadgets tegen de allerlaagste 
prijzen. Zo kan jouw voordeel oplopen 
tot wel 70%.

Kom dus 27 en 28 januari naar Eersel 
centrum en sla je slag.



620 januari 2023

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

Soms kom je eens wat tegen als je op gaat 
ruimen. Ik zag onlangs een oude agenda. 
Eentje van de middelbare school. Leuk 
om te zien op wie ik allemaal verliefd ben  
geweest want het waren net mini-dag-
boekjes. Er moest eigenlijk het huiswerk 
in opgeschreven worden, maar dat was 
bijzaak. Ik herinner me nog goed dat het 
een dingetje was om een agenda te gaan 
kopen. Je wilde niet zo’n duffe zonder  
plaatjes – je weet wel, zo’n héél efficiënte, 
voor nerds – en tegelijk moesten het de 
juiste plaatjes zijn. Liefst met veel pop- 
artiesten. Kon je onder de les nog even 
zwijmelen. Heerlijk woord, trouwens.

Ik heb niet veel van vroeger bewaard maar 
dat ik mijn oude agenda’s nog heb, doet me 
plezier. Zoveel herinneringen die boven- 

komen. De bitterzoete is me dierbaar. 
Ik vond een pluk haar van mijn vriendin 
die helaas in 1994 verongelukte. Ik her-
inner me het als de dag van gisteren dat 
ze doodongelukkig van de kapper kwam. 
Oranje was haar haar, niet precies de tint 
die ze gevraagd had, zoveel was duidelijk. 
Spinnijdig begon ze hele plukken haar af 
te knippen. Dat was in die tijd niet zo erg 
want met touperen en héél veel lak, zat er 
toch al weinig model in de kapsels. Maar 
goed, ik heb een plukje gepakt en in mijn 
agenda geplakt. Waar ik nu ongelooflijk blij 
mee ben.

Ik zag ergens in een hoekje van de agenda 
de vermelding staan dat we op 16 januari  
1996 een reünie zouden organiseren. Dat 
is niet gelukt. De vriendinnengroep is in 
de loop der jaren een beetje uit elkaar  
gevallen. Is niet erg, er was geen ruzie. 
Ieder kreeg een eigen leven. Sommige 
contacten bleven wel. De krabbel zette 
me op het idee om die reünie alsnog te  
organiseren. Heb ze allemaal een uitno-
diging gestuurd. Binnen twaalf uur had 
ik van iedereen een reactie: ze komen  
allemaal. Eentje zal erbij zijn in de vorm van 
een brandende kaars en een witte bloem; 
de agenda met de pluk haar leg ik erbij.

Agenda van 
mijn jeugd

column

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

OM DE HOEK

BERGEIJK - In het nieuwe jaar gaan we op 
zondag 5 februari weer genieten van live 
volksmuziek en -dansen in de Natuurtuin ’t 
Loo, Terlostraat 4 in Bergeijk. 

De stichting Kempische Muziek en Dans  
(KMD) heeft een uitgebreid repertoire van 
volksmuziek en bijbehorende dansen. Op de 
eerste zondag van de maanden in 2023 (be-
halve in augustus) wordt een muzikaal feest-
je gehouden waar iedereen welkom is om te 
komen luisteren, kijken en meedansen. Deze 
maandelijkse bijeenkomsten worden georga-

niseerd om de traditionele dans en muziek 
ten gehore te brengen en de toehoorders en-
thousiast te maken voor deze vorm van volks-
kunst. De stichting KMD heeft er genoegen in 
deze kunst op deze wijze in stand te houden.

Kom op zondag 5 februari en geniet, vanaf 
11.00 uur, in het ontmoetingscentrum De Win-
gerd in Natuurtuin ’t Loo, zonder entreekos-
ten, traditionele volksmuziek, bijbehorende 
dans en fijne versnaperingen (tegen beta-
ling). Kortom, gezelligheid is voor iedere be-
zoeker gegarandeerd.

Volksmuziek en -dans
in de NatuurtuinMIDDELBEERS - In het weekend van 21 en 

22 januari vindt het jaarlijkse boeken-, pla-
ten-, CD- en DVD-beurs plaats in het Oude 
Kerkje, Willibrordstraat 25 in Middelbeers.  

De opbrengst van deze beurs is volledig be-
stemd voor het onderhoud en de instandhou-
ding van dit prachtige monument. Er zijn veel 
mensen die het kerkje een warm hart toedra-
gen door boeken te schenken aan het kerkje 
of door dit weekend ons kerkje te bezoeken 
en hun boekenkast aan te vullen. De boeken 
worden gesorteerd in diverse onderwerpen, 
zodat de bezoeker door middel van bordjes 
aan de muur kan zien waar een bepaald on-
derwerp te vinden is. De koffiecorner mag na-
tuurlijk niet ontbreken.  

Het Oude Kerkje is voor de boekenbeurs op  
alle dagen van 10.00 tot 16.00 uur open. De 
entree is € 2,50  (t.b.v. instandhouding van het 
monument), kinderen gratis. Hiervoor krijgt u 
een kopje koffie of thee gratis. Voor meer info:

www.oudekerkje.nl
www.facebook.com/oudekerkje

Boeken- en platen-
beurs in Oude Kerkje

Om de geboorte 
van kinderen in 
onze gemeente 
te vieren, plan-
ten we samen 
ieder jaar één 
boom per gebo-

ren kind in ons geboortebos. Normaal ge-
sproken worden de boompjes samen met 
de ouders geplant in het begin van het jaar 
in februari. Vanwege de vele droge zomers 
sterven steeds meer boompjes al het eer-
ste jaar af. Dat willen we natuurlijk voorko-
men. Daarom hebben we besloten om de 
boomplantdag te verplaatsen naar novem-
ber in het najaar. 

Boomplantdag
De boomplantdag voor de kinderen geboren 
in 2022 is verplaatst naar 4 november 2023. 
Dit was eerst 4 februari 2023. Alle ouders die 
zich hebben aangemeld ontvangen hierover 
bericht. De boomplantdag voor de kinderen 
geboren in 2023 vindt plaats op 2 november 
2024. Verder hebben we alle boompjes die 
zijn afgestorven eind oktober 2022 vervan-
gen door nieuwe boompjes.
 
Over het Geboortebos
Het Geboortebos is in het leven geroepen 
om samen goed te zorgen voor onze planeet, 
zodat we deze blijven doorgeven aan toekom-
stige generaties. Met een geboorteboompje 
dragen alle geboren kinderen in de gemeen-
te Eersel een steentje bij aan onze toekomst. 
Ons oorspronkelijke Geboortebos staat bijna 
vol. In 2024 gaan we naar een nieuwe locatie.

Planten bomen 
Geboortebos 
verplaatst 
naar najaar
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DE GEZELLIGSTE
WOONSTUDIO 
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0497-645800             Whatsapp 06-30567913             info@bam-wonen.nl   

 www.bam-wonen.nl          BAM Wonen & Lifestyle             bam_wonenenlifestyle  

 Lange Voren 1 5541 RS Reusel             Ma t/m vr  9:00 - 17:00  &  Za 9:00 – 16:00   
                         

                                                                                                                  

Ontwerp & realisatie van

maatwerk meubelen
in onze eigen werkplaats! Kies een model, 
bepaal de afmetingen en stel samen. 
Uiteraard kunt u ook een eigen ontwerp aanleveren.

interieuradvies 
nodig? We denken 
graag met je mee!

JONG EN OUD

summacollege.nl

OPEN

ZATERDAG
28 JANUARI

10:00 - 15:00 uur

OPEN

summacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nlsummacollege.nl

ZATERDAG
 JANUARI

10:00 - 15:00 uur

EERSEL - Wil jij sneller wor-
den en meer plezier uit het 
lopen halen? Bij DES kun je 
elke dinsdagavond terecht 
voor een prestatiegerich-
te looptraining. Je traint in 
groepsverband en onder lei-

ding van een deskundige, opgeleide trainer. 

De kern van deze training is een set interval-
len en bestaat verder uit een warming-up, 
krachtoefeningen, loopscholing en een coo-
ling-down. Naast de prestatie is het plezier 
minstens zo belangrijk. Daar zorgen we voor 
door de training gevarieerd te houden en el-
kaar als groep extra te motiveren. Deze dins-
dagavondtraining vindt plaats op de grasbaan. 
Het grote voordeel van gras als ondergrond is 
dat dit minder belastend is voor je gewrich-
ten, waardoor je minder risico op blessures 
loopt. Naast de baantraining op dinsdag kun 
je op donderdagavond en zondagochtend in 

groepsverband werken aan je uithoudingsver-
mogen en wedstrijd specifieke snelheid. Deze 
duurtrainingen variëren wekelijks in afstand 
en snelheid afhankelijk van de periode in het 
seizoen. In de zomer zullen deze trainingen 
over het algemeen plaatsvinden in de bossen 
rondom Eersel en in de winter als het donker 
is op de verharde wegen. Met een aantal lo-
pers doen we ook mee aan verschillende wed-
strijden. Denk aan de wegwedstrijden als de 
Venloop, de Tilburg Ten Miles en de Eindhoven 
Marathon, de midden en lange afstanden op 
de baan en in het winterseizoen deelname aan 
de Kempische Crosscompetitie. 

Kom jij vrijblijvend een keer meetrainen? De 
eerste 4 trainingen zijn gratis en verzekerd. 
Kom langs of kijk op onze website. Je kunt op 
elk moment starten. Voor de beginnende loper 
start er op dinsdag 7 maart een Start to run.

www.avdes.nl

Goede voornemens voor 2023?

KEMPEN - Praat u met uw kind over seks? 
Is dit tegenwoordig nog wel nodig en 
weten ze niet alles al? Je kunt immers alles 
vinden over seks op internet, social media 
en in films. 

Het lijkt alsof er minder taboe op ligt en dat 
er vrijer met seks omgegaan wordt. Maar 
is dit ook zo? En wil je puber deze intieme 
informatie wel met je delen? Het kan lastig 
en ongemakkelijk zijn om met uw kind over 
seksualiteit en intimiteit te praten, maar het is 
wel belangrijk. 

Rosa van den Nieuwenhof, werkzaam bij de 
GGD Zuidoost, neemt ons mee in de seksuele 
ontwikkeling bij jongeren. Wat past bij welke 
leeftijd? Wanneer wordt het grensoverschrij-
dend? Doen ze het echt veel eerder dan dat 
wij het deden? En weet de jeugd nog wel wat 
liefde is?

Op interactieve manier zullen Valerie Segers 
en Hilda Pellegrom vanuit het Leger des Heils 
hun kennis en ervaringen rondom het thema 
‘Seks en intimiteit’ met u delen. Zij staan 
daarnaast stil bij de kwetsbaarheid van jon-
geren en jongvolwassenen, aangezien dat dit 
belangrijk is voor herkenning en preventie 
rondom dit thema.

Wat als het een grens overgaat? Hind Jouhri 
van het jongerenwerk van Cordaad Welzijn 

bespreekt waar u en uw kind terecht kunnen, 
bij vragen en zorgen rondom seksualiteit en 
intimiteit. 

Let op! Deze online ouderavond is op een 
eerder moment live uitgezonden. Op donder-
dag 26 januari van 20.00 tot 21.30 uur wordt 
dit Webinar nogmaals uitgezonden, vanwege 
meerdere vragen om dit thema nogmaals aan 
bod te laten komen. Deelname aan dit Webi-
nar is € 3,-. Mocht u tijdens deze avond ver-
hinderd zijn? Geen probleem. Het Webinar is 
nog t/m 9 februari 2023 terug te kijken. Een 
dag vooraf ontvang je via e-mail een link voor 
deelname.

Let op: mails komen soms in ongewenste e-mail/
spambox terecht, houd deze in de gaten!

Online ouderavond over 
‘Pubers: seksualiteit & intimiteit’
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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

#4

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

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

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

9 6 2 3 7
9 3 3 9 2

5 4 6 9 4 8
4 9 2

8 3 4
6 7 1 1 7 9

1 2 3 5 8
5 6 6 5 7

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

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

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

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Novice Sudoku Puzzles, Volume 1, Book 3

The devil does not stay w
here the m

usic is.

8 4 3 7
5 8

9 7 8 1 6
4 2 7 6

3 9 1 6 7 8
6 3 9 4

1 6 3 2 9
6 7

3 2 4 8

De winnaar van vorige week is: 

Anja van den Borne  
uit Reusel

met de oplossing: 
‘Een kijkje in de keuken’

Anja heeft een ticket voor een theatervoorstelling naar keuze gewonnen van 
Cultureel Centrum Den Herd - Bladel

 Puzzel
 & win!

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

wordt aangeboden door 
JUMBO Dick van Gerwen uit Hapert.

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

Sudoku #4
Challenging Sudoku by KrazyDad, Volume 1, Book 3

The absent are alw
ays in the w

rong.

5 3
3 1 2 8 9

4
8 4 3 6

2 9 8 7
2

6 8 1 2 7
9 4

Easy M
azes by K
razyD
ad, B
ook 4

M
aze #3

©
 2010 KrazyD
ad.com

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

De woorden zitten horizontaal, verticaal en diagonaal in alle richtingen in 
de puzzel verstopt. Ze kunnen elkaar overlappen. Zoek ze op en streep ze af. 
De overblijvende letters vormen achter elkaar gelezen de oplossing.

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

www.puzzelpro.nl©

AANBEVELEN
AANVULLING
ADOLESCENT

AEROBICS
BANEN
BELET
BUSTE

CARAVAN
EISEN

GEHEEL
GEISHA
HUSKY
JAPAN
JUNIOR

KENNER
KLUIT

KOELTOREN
KRUIN

LANDWEG
LEVENSLUST

LOBBY

MALEN
METROPOOL

MISPEL
MISTBANK

MONDHOEK
NAAIEN

NAALDBOMEN

NACHTPON
NETHEID

PANEL
PIKET

POESJE
RAFEL
SPECIE

VATEN
VERBERGEN

VERFBAD
VLOED

VLUGGERD
VOORWENDEN

ZALIG

 Oplossingswoord

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

www.puzzelpro.nl©

Cryptofilippine – Thema: Eten en drinken • Oplossing: Een kijkje in de keuken • Antwoorden: A: Eenheidsworst – 
B: Ko� iekoeken – C: De pisang zijn – D: Ingeblikte groente – E: Miswijn – F: Theekransjes – G: Appeltje eitje – 
H: Piece of cake – I: Kikkerbilletjes – J: Bonbon – K: Rundergehakt – L: Gebakstel – M: De gebakken peren – 
N: Amuse – O: Peulenschil – P: Open keuken – Q: De krenten in de pap – R: Lopend bu� et

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

Woordzoeker

Onder waterOnder water

Easy M
azes by K
razyD
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new location: De Hoef 12b Hoogeloon De Hoef 12b Hoogeloon

new
location

de CARNAVALSGIGANT
VAN BRABANT
is verhuisd !

nu 1000m2

carnavals
plezier

parkeren
voor 

de deur

is verhuisd is verhuisd 

EERSEL
€

20%

€

€

€

€

30%

50%

70%

€

januari
27 28
vrijdag zaterdag

REUSEL - Op vrijdag 3 februari geeft 
Vernice de aftrap voor een nieuwe cyclus 
muziekavonden. Dit keer is The Redband 
te gast in De Kei, Kerkplein 69 in Reusel.

The RedBand is een 5-koppige band uit de 
Kempen, die bestaat vanaf 2005. Tot 2016 
bestond het repertoire uit pop/rockcovers uit 
de jaren ‘70/’80, maar toen ging het roer om 
en richtte de band zich met veel plezier op 
dansbare soul/discoclassics. Hiermee werd 
menig muziekcafé omgetoverd tot een swin-
gende disco. 

Na 5 jaar vond men het tijd om de band weer 
opnieuw uit te vinden. Iets subtieler, iets 
rustiger, met de nadruk op samen muziek 
maken met ruimte voor de eigen invulling. Se-
mi-akoestische uitvoering van fijne popnum-
mers, voor evenementen in intieme, warme 
en mooie sfeer. Dit past natuurlijk perfect in 
de setting van de Vernice & Friends-avonden. 
The Redband bestaat uit  Marty Kanters (lead-
zang), Ruud Geboers (bas, zang), Ruud van 
Dijk (gitaar, zang),  Kees Pijnenborg (drums, 
zang) en Henk Krekels (gitaar, bluesharp).

Vernice verzorgt de muzikale invulling van de 
rest van de avond. De afgelopen weken  heeft 
het quintet weer enkele nieuwe nummers 
aan repertoire toegevoegd, waaronder een 
eigen bewerking van Multicolor (Son Mieux). 
Verder worden oude pareltjes van CSNY, the 
Police, Heart, Poco en Stealers Wheel afge-
wisseld met akoestische bewerkingen van 
nummers van George Ezra, Brittney Spears, 
Ed Sheeran en John Mayer. 

Ook het werk van eigen bodem komt aanbod 
met o.a. nummers van Racoon, Ilse de Lange, 
Miss Montreal en Hannah Mae. Alles semi-
akoestisch uitgevoerd met de van Vernice zo 
bekende harmonieuze samenzang. Vernice 
bestaat uit Willeke Dirks (leadzang), Wil van 
Dijsseldonk (gitaar, zang), Jan Vrijsen (gitaar, 
zang), Gerard van Gompel (cajon, zang) en 
Frans Heesters (bas/gitaar, bluesharp, zang).  

Een mooie gelegenheid om onder het genot 
van een pintje, glas wijn of ander drankje – en 
zonder opgelegde coronabeperkingen – weer 
eens ouderwets te genieten van live muziek.
Aanvang is om 20.30 uur en toegang is gratis.

Live muziek met Vernice en 
The Redband in De Kei

WESTELBEERS - Op zondag 29 januari, om 
14.30 uur, is er een optreden van Creep In 
in de Cultuurboerderij, Voldijnseweg 8 in 
Westelbeers.

Creep In brengt Americana muziek (coun-
try, folk en blues) waarin driestemmige zang 
centraal staat. Verstilde intimiteit en energie-
ke songs maken hun optredens compleet en 
sfeervol. Liedjes van onder meer Dolly Par-
ton, Norah Jones en Chris Stapleton krijgen 
een eigen sound. Creep In brengt een extra 
warme sfeer met een persoonlijk tintje.

Paul Hagenaars (gitaar)
Paul is afgestudeerd voor klassiek gitaar 
en jazzgitaar. Naast zijn werk aan de mu-
ziekschool in Tilburg speelt hij graag La-
tijns-Amerikaanse muziek, waaronder de 
tango van Astor Piazzolla, met het kwintet 
‘Grupo del Sur’. Een aantal jaren geleden ont-
dekte hij het gitaarspel binnen de wereld van 
bluegrass en country. 

Marleen Achten (zang, viool, basgitaar)
Marleen is in 1998 afgestudeerd aan het Rot-

terdams Conservatorium. Door de combina-
tie van muzikale nieuwsgierigheid en haar 
buigzame stem beweegt zij zich in diverse 
stijlen.  

Greet Vervoort (basgitaar, zang, percussie)
De liefde voor het zingen is begonnen tijdens 
de afwas vroeger thuis. Om de enorme berg 
vaat te overleven, werd er luidkeels met de 4 
zussen samen gezongen. Later volgde de in-
teresse voor percussie, ukele en basgitaar. In 
vocaal kwartet Mood heeft ze 10 jaar met veel 
plezier gezongen en opgetreden. 

Dagny van der Loo (zang en percussie)
Met de paplepel is de voorliefde voor folkmu-
ziek bij Dagny van der Loo bijgebracht. De 
huiskamer vulde zich iedere donderdagavond 
naast haar vader op viool door de mannen 
van Ogham. Tijdens deze repetietieavond 
luisterde ze in pyjama naar de traditionals, 
jigs and reels en de Schotse en Ierse balla-
des. Tot ze mee mocht zingen. Tot op heden 
is ze de frontvrouw van deze folkband. Samen 
zingen deed ze op ook met de vierstemmige 
a cappella straattheateract Nopsie Natropje. 

Americana muziek van 
Creep In in de Cultuurboerderij
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Willibrordlaan 48, Hulsel • Tel. 013-5092031 • www.keesvdheijden.nl

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

VAKGARAGE
MINK

A Industrieweg 3 • Hapert • T 0497 - 38 24 54 • E info@vakgaragemink.nl

Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

GOED EN BETAALBAAR ONDERHOUD
VOOR ALLE MERKEN ZOALS O.A.
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Advertentie cmyk_DEF_130x45mm.pdf   1   30-10-17   17:46

Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring

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

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!
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Bouw jij aan je eigen toekomst, kom bij Schaafstra werken!

FILIAALLEIDER
Wij, Schaafstra B.V., zijn een dynamisch bedrijf met vestigingen in Dongen en Hilvarenbeek. We houden 
ons bezig met de levering van een zeer uiteenlopend assortiment in de bouwsector. Daarnaast voeren we een 
breed aanbod in keukens, badkamers, tegels en sierbestrating voor zowel de professionele als de particuliere 
markt. Daarbij zijn we trots op onze eigen Mobiele Betoncentrale. 

Ter versterking van ons team in HILVARENBEEK zijn we op zoek naar een enthousiaste fulltime 

“FILIAALLEIDER” die mee wil bouwen aan de toekomst van Schaafstra.

Wat ga doen?
•  Je bent het visitekaartje van Schaafstra;
•  Je maakt commerciële actieplannen;
•  Je staat klanten te woord aan de balie;
•  Je maakt orders en offertes en volgt ze op;
•  Je beheert het magazijn, samen met je collega’s (Hilvarenbeek)
•  Je adviseert onze klanten en leveranciers;
•  Je doet bestellingen voor de voorraad;
•  Je zorgt voor een nette en commerciële uitstraling van het filiaal;

Wat breng jij mee?
•  MBO werk en denkniveau, MTS/MBO Bouwkunde is een pré;
•  Ervaring met het opstellen en calculeren van offertes is mooi meegenomen;
•  Affiniteit / kennis van de bouwmarkt en bouwmaterialen;
•  Commercieel talent;
•  Voor jou staat de klant centraal;
•  Ervaring met automatiseringssystemen bij voorkeur (Unit 4);
•  Improvisatievermogen en humor;
•  Die bereid is om op zaterdag te werken;

Wat bieden wij jou?
•  Een afwisselende baan;
•  In een prettige werkomgeving met leuke collega’s;
•  Marktconforme Arbeidsvoorwaarden;

Ben je nieuwsgierig geworden of wil je een dagje meekijken bel met Neeltje van Son (HR) telefoonnummer
06-15676073
Solliciteer direct per mail aan neeltje@schaafstra-bv.nl
Wij kijken uit naar je reactie! Neem vast een kijkje in ons bedrijf via de link https://youtu.be/ZcH-WSVWsms

Vestiging Hilvarenbeek

FULL-TIME

EEN NIEUWE 
START ????

Gezocht een teamplayer/allrounder met 
technische affiniteit

Voor het maken van tassen en beschermhoezen 
voor de muziekindustrie

Interne opleiding voor CNC snijder/programmeur

Ben je er klaar voor neem contact met ons op 

WWW.MUZIP.nl
Contact.us@muzip.nl

040 – 2554118
Kerver 6A EERSEL.

Tot ziens Richard en Joop

REUSEL - Wil je meer bui-
ten zijn, lekker veel be-
wegen en samen met an-
deren aan je gezondheid 
werken? Kom dan mee-
doen met onze Start Run-
ning trainingen!

Op dinsdag 7 februari begint er bij AVR’69 
weer een nieuwe cursus voor de beginnen-
de hardloper met als ultieme doel om 5 km te 
kunnen ‘joggen’. Echt iedereen kan meedoen!
Tijdens onze trainingen laten we je kennisma-
ken met alle facetten van het hardlopen. Aan 
bod komen o.a. warming up, cooling down, 
houding van het lichaam, looptechniek, spier-
versterkende- en lenigheidoefeningen. Ook 
besteden we ruim aandacht aan o.a. voeding, 
drinken, blessurepreventie, het juiste schoei-
sel, kleding enz. Met een uiterst gedoseerde 
opbouw van de te lopen afstanden, de juiste 
houding en een goede looptechniek kan jij 
straks ook genieten van deze sport. (Sport)
ervaring is niet nodig, het niveau bepaal je 
zelf. Samen gaat dat leuker, stimuleer je el-
kaar en is het gezelliger.

Bij AVR’69 beschikken we over de beste fa-
ciliteiten om de trainingen te ondersteunen. 
We starten op een mooie nieuwe kunststof 
baan. Lopen op een kunststof baan geeft een 
uitstekende demping en is daardoor minder 
blessure gevoelig. Naast deze goede onder-
grond maken we gebruik van verschillende 
attributen ter ondersteuning van de training. 
Een groot voordeel van de baan is ook dat de 
trainer een goed overzicht heeft en iedereen 
kan volgen tijdens de training. Op de baan 
loop je immers niet snel verloren.

De trainingen worden gegeven op dinsdag- 
en donderdagavond van 20.00 tot 21.15 uur 
op het sportterrein van AVR’69 op sportpark 
Den Hoek aan de Turnhoutseweg in Reusel. 
Als je verhindert bent op één van de avonden 
krijg je ‘huiswerk’ en ga je zonder probleem je 
doel te bereiken.

Binnen 7 weken ga je van afwisselend wan-
delen en hardlopen in de eerste les komen tot 
30 à 35 minuten joggen in de laatste les. Je 
kan daarna zonder problemen doorstromen 
naar een van onze bestaande trainingsgroe-
pen bij AVR’69. Ben jij ook op zoek naar een 
betere conditie, een gezonder lichaam maar 
vooral ook een gezellig uurtje sporten in de 
heerlijk frisse buitenlucht? Doe dan vanaf 
dinsdag 7 februari met ons mee!

De éénmalige kosten zijn slechts € 30,00 p.p. 
Geïnteresseerd of vragen? Voor meer infor-
matie kijk je op onderstaande website-adres 
of stuur een bericht naar onze trainer Edwin 
Pijnenburg: edwin.pijnenburg@gmail.com of 
06-12825122. Hopelijk tot ziens op 7 februari!

www.avr’69.nl

Nieuwe cursus Start Running
Speciaal voor de beginnende hardlo(o)p(st)er die al heel 
lang niet meer of nooit gesport heeft

HAPERT - Het was weer spannend en er 
heerste een gezellige sfeer bij de finales 
van het Tapijtland d’Ouwe Pastorie 50+ 
biljarttoernooi van Hapert.

Na een enerverende strijd werd Frans Blan-
kers kampioen driebanden en Lambert 
Swaanen kampioen libre. Onder grote be-
langstelling vond de afsluiting van het  biljart-
toernooi plaats. 

De uitslag van de finales waren: 1. Frans Blan-
kers (winnaar), 2. Frans Kennis, 3. Ruud Ge-

boers, 4. Wil Vissers. De  uitslag van de finale 
libre waren: 1. Lambert Swaanen (winnaar), 
2. Wim Wouters, 3. Frits van Hoof, 4. Herman 
Wilting. 

Felicitaties waren er voor alle finalisten. Ver-
volgens ging men over tot de uitreiking van 
de prijzen en bloemboeketten aan de win-
naars en finalisten van dit biljarttoernooi.

Alle senioren van Hapert kunnen zich bij Theo 
Spooren in Hapert opgeven, tel. 06-82767330, 
om het volgende toernooi mee te spelen.

Geslaagde finale Tapijtland 
d’Ouwe Pastorie biljarttoernooi 
in Hapert
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POSTEL (B) - We beginnen weer met de 
eerste wandeltocht in het nieuwe jaar. 
Hopelijk hebben we de weergoden mee, 
zodat we kunnen genieten van de mooie 
omgeving.

Er zijn 4 verschillende afstanden die men kan 
kiezen: 8, 12, 16 en 20 km. De routes lopen 
aan weerszijden van de grens, door een mooi 
afwisselend natuurgebied. De 12 km loopt 
voor een deel door de heidevelden van de 
Cartierheide en langs het Laarven. 

De andere wandellussen lopen ook door 
natuurgebied met een heideveld en komen 
langs een nagebouwde dodendraad vanuit 
de Eerste Wereldoorlog. Rustpauze is in de 
bovenzaal van SBP Outdoor, waar men kan 

genieten van een kop koff ie/thee met een 
lekker stuk vlaai of kop soep met een brood-
je.

Startlocatie: Café Dancing Heidelicht a/d 
weg Eersel-Postel, Eerselseweg 100, 2400 
Postel (B).

Afstanden en startijden: 8 km van 08.00 tot  
14.00 uur, 12 km van 08.00 tot 13.00 uur, 16 km 
van 08.00 tot 12.00 uur en 20 km van 08.00 
tot 11.00 uur. 

Kosten deelname: € 0,50 voor kinderen, € 1,50 
voor leden van de Grenslopers, € 2,00 voor 
leden van de KWBN en de Belgische Bond en 
€ 3,00 voor overige wandelaars. Sticker inbe-
grepen.

Woensdag 25 januari Open Grenzen-
tocht van WSV De Grenslopers

Onze keuken wordt het 
hart van uw huis!

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

TOP SHOP

Sport & vrijetijdskleding

• Sportartikelen

• Winterkleding

• Ski-artikelen

• Inline-skates

• Schaatsen

• Slijpen van schaatsen

• Dartartikelen

• Teamkleding & bedrukking

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

Top

merken

Top

prijzen

Topmerken - Topprijzen

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

REGIO - 2022 was voor velen een moeilijk 
jaar. Door de hoge inflatie werd het da-
gelijkse leven aanzienlijk duurder. En een 
toenemend aantal mensen was daardoor 
gedwongen een beroep te doen op onder-
steuning door de Voedselbank. Dat beeld 
was in heel Nederland te zien.

In de Kempen was dat niet anders. Bij Voed-
selbank Bladel, Eersel, Reusel-De Mierden 
steeg het aantal gezinnen in 2022 van 46 naar 
68, een verhoging van 49%. Dat betekende 
heel wat meer werk voor het vrijwilligersteam 
van de Voedselbank. Wekelijks moesten 
steeds meer kratten voedsel worden voor-
bereid en uitgegeven, daardoor raakten we 
sneller door onze voorraden heen en moes-
ten er extra producten ingezameld worden. 
En wekelijks moest ervoor worden gezorgd 
dat er meer vers voedsel binnenkwam om de 
pakketten te voorzien van verse gezonde pro-
ducten. Ook kwam er nog een extra taak bij, 
namelijk het voorzien van een voedselpakket 
aan Oekraïense vluchtelingen (zo’n 80 in to-
taal) die in onze gemeenten terecht kwamen 
en gedurende enkele weken ondersteund 
moesten worden met voedsel. Dit aantal is 
niet meegenomen in de hierboven genoem-
de getallen.

Bovenstaande is allemaal gelukt. En dat was 
alleen maar mogelijk vanwege de ongelooflijk 
fijne, mooie, hartverwarmende medewerking 
vanuit de Kempische gemeenschap. Hoe 
moeilijker velen van ons het hebben, des te 
groter de bereidheid tot het bieden van hulp. 
Hoe mooi is dat! Als dit jaar een ding duidelijk 
is geworden is het wel dat we er alleen maar 
in slagen om problemen aan te pakken als we 
het samen doen.

Iedereen enorm bedankt! 
Om te voorkomen dat we iemand vergeten 
geven wij er de voorkeur aan geen namen te 
noemen. Toch moeten de volgende bijdragen 
aangestipt worden:
-  De leveringen van voedselproducten die we 

het hele jaar door ontvingen van bakkers, 
supermarkten, telers en kwekers, volkstui-
nen, drogisterijen, etc. uit onze regio. 

-  Voedselinzamelingsacties van basisscholen 
in Eersel, Reusel en Bladel. Hoe mooi is het 
dat kinderen al actief zijn met zorg voor de 
medemens!

-  Voedselinzamelingsacties bij de Jumbo-su-
permarkten in Reusel, Bladel, Eersel en Hapert 
en bij Albert Heijn Bladel. Bedankt, klanten!

-  De bijzondere samenwerking met de Prak-
tijkschool van het Pius X-College.

-  De acties van de katholieke parochies in 
Eersel, Reusel en Bladel en de Protestantse 
Kerk Bladel.

-  Speciale individuele acties van bewoners: 
volwassenen én kinderen!

-  Iedereen die deelnam en/of een bijdrage 
leverde aan de Postcodeloterijactie en de 
Douwe Egberts bonnenactie in alle kernen 
van onze drie gemeenten.

-  Alle bedrijven, organisaties én individuele 
burgers die in natura schenkingen deden, 
zoals voedselinzamelingen of kerstpakket-
ten.

-  Alle donateurs (ondernemingen én individu-
ele burgers) die met regelmaat of inciden-
teel de voedselbank financiële ondersteu-
ning geven.

Namens cliënten en ons team van vrijwilli-
gers en bestuur héél hartelijk dank aan ieder-
een die op welke manier dan ook een bijdra-
ge geleverd heeft. 

Oproep
Mocht u als onderneming, organisatie of indi-
vidu in 2023 plannen hebben voor een actie 
voor de Voedselbank, dan vragen wij u tijdig 
vooraf contact op te nemen met ons bestuur 
om e.e.a. af te stemmen. Dit zou het resultaat 
van uw actie kunnen bevorderen en eventu-
eel teleurstellingen kunnen voorkomen.

Noodzaak
Regelmatig hoor je mensen zeggen dat een 
voorziening als de Voedselbank toch eigenlijk 
niet nodig zou moeten zijn in een rijk land als 
het onze. De realiteit is dat 1 op de 12 kinde-
ren met honger naar school gaat. En zo lang 
als het nodig is proberen wij die nood te ledi-
gen d.m.v. het verstrekken van een wekelijks 
voedselpakket voor die personen en gezin-
nen die het nodig hebben.

Daarom, bent u of kent u iemand die moge-
lijk in zulke omstandigheden verkeert, geef 
haar of hem deze informatie of als het voor 
u zelf is. Zoek contact met de Voedselbank, 
wellicht kunnen wij helpen. Ook wij moeten 
beoordelen of iemand in aanmerking komt 
voor ondersteuning en daarom is er een inta-
kegesprek nodig. 

Meer informatie en aanmelding zie onder-
staande website-adres,  bel 06-28948614 of 
stuur een e-mail naar voedselbankbladel@
gmail.com. Onze Voedselbank werkt voor 
inwoners van gemeente Bladel, Eersel en 
Reusel-De Mierden.

www.voedselbankdekempenzuid.nl

Enerverend jaar bij de 
Voedselbank; dank voor 
uw ondersteuning!
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Wij zijn open op:
maandag     19.00 - 21.00
dinsdag       19.00 - 21.00
zaterdag     9.00 - 12.00

Ook op afspraak mogelijk! 
06 36202523
Mierdseweg 47 - 5541 EP  Reusel
www.stoelenbroertjes.nlStoelenbroertjes

OOK RUIME KEUZE IN TAFELS: EIKEN EN MANGO! 
RECHT, BOOMSTAM, ROND, OVAAL & DEENS OVAAL

Ronde eettafel
120 cm van € 1074,-

NU € 899,-

Ovale eettafel
200x100 cm van € 1134,-

NU € 994,-       
,-

Eetkamerstoel
van € 159-

NU € 89,-

Eetkamerstoel
van € 119,-

NU € 69,-

Eetkamerstoel
van € 159,-

NU € 89,-

Massief eiken
Incl. spinpoot
Ook verkrijgbaar in
130cm NU € 985,-
140cm NU € 1020,-
160cm NU € 1199,-   

Massief eiken
Incl. spinpoot
Ook verkrijgbaar in
220x110cm NU € 1039,-
260x110cm NU € 1164,-
270x110cm NU € 1219,-

BLADEL - Op zondag 
29 januari zal er vanaf 
14.00 uur voor de 10e 
keer een heerlijke live 
bluesmiddag plaatsvin-
den in Podium10, Bieze-
veld 10 in Bladel. 

We starten met Which Tuesday, een fusion 
bluesband met een afwisselend blues en 

blues gerelateerde setlist. Daarnaast ‘all the 
way from’ Deventer de zeer ervaren blues-
rockband On The Blue Side. 

Het wordt weer genieten van de muziek en 
Brabantse gezelligheid in de prachtige con-
certzaal van Podium10 in Bladel. 

Zaal is om 13.30 uur open en de entree is 
gratis.

Bluesmiddag in Podium10 
met Which Tuesday en 
On The Blue Side
Zondag 29 januari

On The Blue Side

BERGEIJK - Met 
trommels een 
verhaal vertel-
len, hoe doe je 
dat? De Kem-
pische samba-
band A Batuca-
da (slagwerk) 
heeft daar er-

varing mee en doet eigenlijk niet anders.
Opzwepende muziek maken waarbij je niet 
stil kunt blijven staan en dat gaat binnen-
kort ook in de Tierelier gebeuren.

KempenTV maakte afgelopen jaar al acht afle-
veringen ‘Muziektalent in de Kempen’ waarbij 
aan verschillende muzikanten een podium is 
geboden. Veel bezoekers, vaak zijn het fans, 
vinden het een leuke en interessante ervaring 
om zo’n avond bij te wonen. TV-opnamen (hoe 
doen ze dat?) in combinatie met een paar in-
terviews en uitvoering van drie nummers. De 
rest van de avond speelt de band, groep of 
muzikant, zo lang het gezellig is.

Donderdag 26 januari zal de zon gaan schij-
nen en is er feest als A Batucada Café zaal de 
Tierelier, Loo 92 in Bergeijk, ‘verbouwt’ met 
een aantal swingende sambanummers. Aan-
vang programma is om 20.00 uur en de zaal 
gaat vanaf 19.00 uur open. Entree is gratis.
Met de naderende carnaval is het een mooie 
warming up!

Sambaband 
A Batucada 
binnenkort 
in de Tierelier

EERSEL - Omdat de muziekmiddagen in 
het Kempenmuseum aan de Kapelweg 2 
in Eersel afgelopen zomer zo in de smaak 
vielen bij het publiek, vroegen veel bezoe-
kers zich af of het niet mogelijk was om in 
de winter ook iets met muziek in het muse-
um te doen. Aan hun verzoek werd gehoor 
gegeven in de vorm van drie zogenoemde 
Snertconcerten. 

Zondag 29 januari is het de beurt aan The 
Attic. The Attic brengt easy-listening muziek 
en heeft vooral country, ballads en popnum-
mers van uiteenlopende artiesten op het 
repertoire staan. Jan Honings speelt gitaar 
en toetsen en de zang wordt verzorgd door 
Liduina Goossens.

Omdat het Smokkelkot niet meer dan zo’n 70 
bezoekers kan herbergen dient vooraf een 
plek te worden gereserveerd. Dat kan per 
e-mail (receptie@kempenmusem.nl) en te-
lefonisch (0497-515649). De deuren van het 
Smokkelkot gaan om 14.00 uur open en het 
optreden begint om 14.30 uur. Entree is gratis.

Snertconcert 
met The Attic

Teurlings
de Mulder

Acties geldig in de maand januari

Strooizout

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

Combideal 

Sneeuwscheppen/
schuiven

10% korting

Legkorrel 25 kg en 
gemengd graan 20 kg

van 31,95 voor

€ 27,€ 27,5050
5 kg € 2,€ 2,5050

10 kg € 5,€ 5,0000
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

60 jaar getrouwd
Op 8 januari was echtpaar Michiels-Michiels uit 
Netersel 60 jaar getrouwd. Burgemeester Remco 
Bosma bezocht het echtpaar om hen te feliciteren 
met hun diamanten huwelijksjubileum.

Druk op huishoudelijke ondersteuning
De wachttijden voor huishoudelijke 
ondersteuning nemen in heel Nederland toe. Ook 
de situatie in de gemeente Bladel is zorgwekkend. 
De wachttijd is inmiddels opgelopen naar enkele 
maanden. De vraag om huishoudelijke 
ondersteuning is toegenomen terwijl de 
aanbieders hiervan te maken hebben met 
oplopende personeelstekorten. 

Is er een oplossing?
Het is belangrijk dat huishoudelijke ondersteuning op 
tijd beschikbaar is voor die inwoners die het écht nodig 
hebben. Inwoners die de ondersteuning niet zelf kunnen 
regelen en betalen. En ook geen hulp kunnen krijgen 
van iemand uit de omgeving. Gemeenten en aanbieders 
onderzoeken daarom naar mogelijke oplossingen. 
Vanwege de krapte op de arbeidsmarkt ligt de oplossing 
echter niet direct voor handen.

Meerdere oplossingsrichtingen zijn belangrijk om de 
druk op huishoudelijke ondersteuning te verlagen en de 
zorg beschikbaar te houden voor kwetsbare inwoners. 
Bijvoorbeeld door deze zorg over klanten te verdelen of 
op een andere manier te zoeken naar nieuwe collega’s. 
Maar ook door een beroep te doen op inwoners om 
voor zichzelf en voor elkaar te zorgen wanneer dit kan. 

De gemeente Bladel staat voor een samenleving waarin 
iedereen mee kan doen en inwoners 
verantwoordelijkheid nemen voor hun rol in de 
samenleving. 

Wat kun je zelf doen?
Kun je niet alles zelf meer en heb je behoefte aan 
ondersteuning bij het huishouden? Mogelijk kunnen 
buren, vrienden of familieleden iets betekenen. Is dit niet 
het geval? Dan kun je misschien een particuliere 
schoonmaakhulp inschakelen als deze beschikbaar is. Als 
de huishoudelijke hulp op een andere manier geregeld 
kan worden dan via de gemeente, dan neemt het aantal 
nieuwe aanvragen af en dan kunnen we de zorg blijven 
bieden aan diegenen die ons het hardst nodig hebben.

Kom je er echt niet uit?
De gemeente organiseert de ondersteuning voor 
inwoners met een beperking of chronische aandoening 
die zelfstandig wonen. Dit is geregeld in de Wet 
maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Een melding 
voor huishoudelijke ondersteuning op grond van de 
Wmo moet worden gezien als laatste stap, als alle 
andere mogelijkheden niet voor handen zijn. Je leest hier 
meer over op www.bladel.nl/hulp-bij-het-huishouden. 

Openbare besluiten uit vergadering burgemeester en wethouders
Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in de 
vergadering van 20 december 2022 de volgende 
besluiten genomen:

Uitgangspunten herontwikkeling vrijkomende 
locaties centrum Hapert
1.  Een cascoplan en een kwaliteitsplan voor de 

herontwikkeling op te laten stellen;
2.  Ingestemd met de noordzijde van het Palet (tegen 

sporthal aan) als voorkeurslocatie voor het 
gezondheidscentrum Hapert;

3. Een samenwerkingsovereenkomst aan te gaan;
4.  Eerst een aanbesteding te doen en daarna het 

bestemmingsplan op te stellen;
5.  Geen CPO aan te bieden voor de ontwikkellocaties 

den Tref en het Palet;
6.  Een commerciële plint (niet zijnde woningbouw) als 

eis mee te nemen in de aanbesteding.

Aanpassen financiële bijdrage Visit Bladel 
Reusel-De Mierden voor de jaren 2022 en 2023
1.  De bijdrage van de gemeente Bladel en Reusel-De 

Mierden voor Visit Bladel Reusel-De Mierden voor 
de jaren 2022 en 2023 worden verhoogd met 
€ 17.000,- en vastgesteld op € 75.500,-.

2.  De gevraagde verhoging van de bijdrage op basis 
van inwoneraantal wordt verdeeld over de twee 
gemeenten.

Ter inzagelegging ontwerpbestemmingsplan 
“Akkerstraat Hoogeloon, herziening 2022”
Wordt ter inzage gelegd.

Dienstverleningsovereenkomst ODZOB 2023-
2024
Ingestemd met verlenging voor de periode 1 januari 
2023 tot 1 juli 2024 en daarvoor het addendum te 
ondertekenen.

Tweede wijziging Beleidsregels bijzondere 
bijstand Bladel 2022
Wordt vastgesteld waardoor een herzien kader wordt 
vastgesteld voor de beoordeling van individuele 
aanvragen bijzondere bijstand voor energiekosten, 
rekening houdende met het prijsplafond.

Gezamenlijke prestatieafspraken 2023 
Kempengemeenten met WSZ en Stichting 
Huurdersraad de Kempen
1. Worden vastgesteld;

2.  Namens het college wordt wethouder D. Jansen 
gemachtigd voor het ondertekenen van deze 
prestatieafspraken;

3. De raad wordt geïnformeerd.

Wijziging gemeenschappelijke regeling 
Samenwerking Kempengemeenten
1. Akkoord;
2.  Akkoord met het raadsvoorstel en -besluit waarmee 

voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen.

Stand van zaken samenwerking KempenEnergie
De raad wordt geïnformeerd over de samenwerking.

Advies beantwoording art. 41 vragen inzake 
‘Bloed doneren in gemeente Bladel’
De raad wordt geïnformeerd.

Wijziging gemeenschappelijke regeling 
KempenPlus
1.  Akkoord met de voorgestelde concept gewijzigde 

gemeenschappelijke regeling;
2.  Akkoord met het raadsvoorstel en -besluit waarmee 

voorgesteld wordt geen zienswijze in te dienen.

Inwonerspanel 
gemeente Bladel
Doe mee!   
www.panelinwoners.nl/bladel
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De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?

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.

Verkeersbesluit 
gehandicaptenparkeerplaats

Burgemeester en wethouders van de gemeente Bladel 
hebben besloten om een gehandicaptenparkeerplaats 
in te richten nabij:

Klaproos 54 in Hapert

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

DE VAKMENSEN VAN HOUTMARKT VAN HAM
MAKEN HET VERSCHIL!

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

HOUTMARKT VAN HAM

VOOR NA
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Meerheide 242, 5521 DW Eersel         
Telefoon 0497 - 360515

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

J. van Uijthoven & Zn. bv
GROND- EN INFRAWERKEN

LOKAAL

Door Renate Matthijssen

HAPERT/REUSEL - Een sportief leven 
betekent niet automatisch dat je niets kan 
overkomen. Dat weet Harrie Coppens maar 
al te goed. De afgelopen 35 jaren heeft hij 
zeven maal de wereld rondgefietst; hij 
legde 500.000 kilometer af in 38 landen. En 
toen kreeg hij de diagnose ALS. Dat bete-
kent niet dat hij niet meer op de fiets stapt. 
Als zijn grootste wens mag uitkomen, fietst 
hij op 8 juni de Mont Ventoux op.

Leren fietsen
De leden van TWC Hapert en RWC Reusel 
sprongen meteen in actie toen ze van Harrie’s 
wens hoorden. “Hij is al zoveel jaren lid van 
onze verenigingen”, zeggen de leden. “Harrie 
is een fietsheld, een echte kilometervreter.” 
Harrie Schoondermark ging vaak met hem op 
pad: “Hij zat altijd op de fiets. Als ik zin had 
in een ritje, belde ik hem op en altijd had hij 
wel een tripje op de planning staan. Ik heb ui-
teraard vroeger van mijn ouders leren fietsen 
maar ik zeg altijd dat ik het van Harrie écht 
heb geleerd.”

Herinneringen
De herinneringen aan de fietsavonturen vlie-
gen over de tafel. “In Nepal kreeg hij hoogte-
ziekte. Niet vreemd als je op 5.000 kilometer 
hoogte zit”, weet Jan van Dooren nog. Hij was 
erbij. “Ik denk dat er maar één dag is waarop 
Harrie niet gefietst heeft: zijn trouwdag. Zijn 
vrouw Dinie vond het altijd goed als hij ging 
fietsen.” Harrie Geraerts zat ook dikwijls bij 
Harrie in het wiel: “We organiseerden regel-
matig meerdaagse tochten en de bedoeling 
was dat je daar met de auto naartoe reed om 
bijvoorbeeld in de Eifel te gaan fietsen. Har-
rie niet, die ging een dag eerder met de fiets 
naar het startpunt en reed een dag later weer 
op de fiets naar huis.”

Wens
De fietsvrienden vinden het afschuwelijk wat 
Harrie is overkomen. “Daarom gaan wij ons 
inzetten om zoveel mogelijk geld in te zame-
len voor Stichting ALS”, meldt Dré Stas. “Het is 
Harrie’s wens om nog één keer aan een grote 
tocht mee te kunnen doen. Hij gaat samen met 
Henk van Steensel op een zittandem de Mont 
Ventoux op tijdens Tour du ALS, een tocht die 
dit jaar voor de elfde keer wordt georgani-
seerd. We hebben met de twee verenigingen, 
waar Harrie lid van is, de handen ineen gesla-
gen en gaan helpen om minimaal het beno-
digde startgeld bij elkaar te brengen.”

Actie
Dat de actie met fietsen te maken moest 
hebben, was meteen duidelijk. Geert-Jan 
Willems: “We hebben bedacht dat je zowel 
geheel op eigen gelegenheid, als in gezel-
schap een fietstocht kunt gaan rijden. Als je 
minimaal € 10,- overmaakt op nummer NL09 
RABO 0119 0969 78 t.n.v. TWC Hapert, dan 
krijg je in je mailbox zeven fietsroutes. Twee 
routes voor de racefiets, twee voor de atb, één 
voor een gravelroute en twee familietochten 
via de bekende knooppunten. Zo is er voor 
iedereen iets moois te beleven op de fiets.” 
Geert-Jan haast zich te melden: “Vergeet niet 
bij het overschrijven je naam en e-mailadres 

in de omschrijving te zetten. Maar let op: het 
@-teken kan niet gebruikt worden, vervang 
dat door (at) en alles komt goed. Bijvoor-
beeld: fietsheld(at)hotmail.com.”

Steun Stichting ALS
Harrie gaat niet alleen de berg in Frankrijk 
bedwingen. Zoals gezegd wordt hij geholpen 
door Henk van Steensel maar ook zijn zoon, 
dochter en schoonzoon zijn van de partij. Zij 
wandelen naar boven. 

Wil je het team steunen, dan kan dat door bo-
venstaande actie of ga naar www.tourduals.nl 
en help mee ALS te genezen.

Kilometervreter en fi etsheld heeft nog één wens
Sponsor Tour du ALS en help Harrie Coppens de Mont Ventoux op

De fietsvrienden vinden het afschuwelijk wat Harrie is overkomen. “Daarom gaan wij ons inzetten om zoveel mogelijk 
geld in te zamelen voor Stichting ALS”, meldt Dré Stas. “Het is Harrie’s wens om nog één keer aan een grote tocht mee 
te kunnen doen. Hij gaat samen met Henk van Steensel op een zittandem de Mont Ventoux op tijdens Tour du ALS, een 
tocht die dit jaar voor de elfde keer wordt georganiseerd.”

Winnaar Abraham Ali Winnaar Abraham Ali 
met de mooiste tekeningmet de mooiste tekening

BLADEL - De mooiste tekening voor de kerststal in Bladel is gemaakt door Abrahim Ali van 
de KC Florentschool, voorheen Mariaschool. De cadeaubon van Intertoys is uitgereikt door 
Jozef Aarden namens de Vrienden van de Kerststal.

Inschrijven 
optocht 

CV De 
Bollemeppers

CASTEREN - Op zaterdag 18 februari 
start om 13.00 uur de carnavalsop-
tocht van CV de Bollemeppers in het 
Bollemeppersgat Casteren. De op-
tocht start op de hoek van de Wagen-
broeken/Dorpsstraat en gaat via de 
Dorpsstraat, Kerkstraat, Kranenberg 
en eindigt in de Zandstraat.

Iedereen die deel wil nemen aan de op-
tocht kan zich inschrijven via Casteren.
net waar het inschrijff ormulier voor 
de Grote optocht en de Kinderoptocht 
(voor kinderen t/m groep 8) te vinden 
is. Wij hopen op een grote deelname 
en wensen iedereen veel plezier met de 
voorbereidingen!

REUSEL - Sinds  8 januari zijn de sport-
verenigingen Twisselt en SDO’39 off icieel 
rookvrij. Ter gelegenheid daarvan overhan-
digde wethouder Maarten Maas een che-
que van € 500,- aan beide verenigingen. 

“Roken en sporten passen niet bij elkaar. 
Sporten is gezond en (mee)roken juist niet. 
Rookvrij opgroeien moet vanzelfsprekend 
zijn en kinderen die regelmatig meeroken of 
anderen zien roken hebben een grote kans 
zelf ook te gaan roken. In een rookvrije omge-
ving is die verleiding er niet. Zo beschermen 
we kinderen en kunnen ze rookvrij opgroei-
en. Een rookvrije sportplek draagt bij aan de 
rookvrije generatie”, aldus de wethouder.

Inmiddels zijn er borden geplaatst, zodat alle 
bezoekers van het sportpark op de hoogte 
zijn dat er niet gerookt mag worden.

Drie verenigingen zijn nu rookvrij. Twisselt, 
SDO’39 en AVR’69, die vorig jaar al rookvrij 
werd. Maas: “Het zou geweldig zijn als ook an-
dere sportverenigingen dit voorbeeld volgen!”

Rookvrij 
sportpark 
Lage Mierde
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Makelaar Stephan Bleumer bij  
van Limpt makelaardij gaat stoppen
Van Limpt makelaardij sluit na meer dan 50 jaar haar eigen deuren per  
01 maart a.s. en dat gaat gepaard met een lach en een traan en toch is het een 
prachtige dag.  

Jan is heerlijk met pensioen en Stephan gaat na 26 jaar als makelaar – taxateur 
o.z. zijn carrière voortzetten als taxateur bij de Rijksoverheid. 

We willen met name onze cliënten hartelijk bedanken waarvoor we onroerend 
goed verkocht, verhuurd en getaxeerd hebben, maar we willen ook onze  
partners, aannemers, collega makelaars, tussenpersonen, banken en notarissen 
bedanken voor het vertrouwen en de prettige samenwerking. 

Het bedrijfsonderdeel van Limpt verzekeringen & hypotheken staat los van hier-
boven genomen besluit en blijft gewoon bestaan en wordt normaal voortgezet.

Met vriendelijke groeten,

Jan van Limpt en Stephan Bleumer

ACHTER DE SCHERMEN

Leer mij Renate kennen….
Door Henk Wissink

De trouwe lezer van de PC55 moet het op-
gevallen zijn: de uitgebreide, vaak informa-
tieve, artikelen die wekelijks verschijnen 
over interessante onderwerpen of gebeur-
tenissen in de Kempen met daarboven heel 
vaak de naam Renate Matthijssen. Maar 
wie zit er achter die naam en wie is nou ei-
genlijk die Renate die ons wekelijks verrast 
met deze reeks verhalen?

Hernieuwde kennismaking
Het lijkt me tijd voor een, voor mij, hernieuw-
de kennismaking met dit schrijftalent en daar-
om trek ik de stoute schoenen aan voor een 
gesprek bij mij thuis met mijn oud-leerling. 
Renate, inmiddels 52 jaar jong,  is geboren in 
Schiedam waar haar vader in de haven werkt, 
maar ze verhuist al op zevenjarige leeftijd naar 
Hapert waar ze opgroeit. Na de basisschool, 
gaat ze naar de havo-afdeling van het Pius X-
College. Vervolgens rondt ze met succes de 
opleiding HBO-J af en gaat aan de slag als 
welzijnswerker in de crisisopvang voor kinde-
ren vanaf 14 jaar bij kindertehuis De Sprankel 
in Veldhoven. Het werk bevalt Renate prima, 
maar zegt ze: “Ik nam te veel de problemen 
van mijn werk mee naar huis en was hier ook 
thuis nog altijd mee bezig”. Daarom besluit 
ze na vier jaar te stoppen met het welzijns-
werk en stapt ze over naar een totaal ande-
re tak van sport: het verzekeringswezen. Ze 
gaat werken bij VGZ en komt terecht op de 
afdeling ‘verhaalsrecht’. Dit werk vindt ze een 
kolfje naar haar hand, want nu moet ze dage-
lijks, mondeling of schriftelijk, corresponderen 
met verzekeringsmaatschappijen over wel of 
niet terecht ingediende claims. Met name de 
communicatie spreekt haar geweldig aan. 
Ondertussen gaat haar privéleven natuurlijk 
ook door en wordt ze de trotse moeder van 
twee zonen. Als in 2009 de PC55  opstart en 
zij de kans krijgt om hiervoor te gaan schrij-
ven, grijpt ze deze mogelijkheid met beide 
handen aan. Het schrijven van verhalen zit 
haar namelijk in het bloed, want al vanaf de 
basisschool vindt ze het leuk om zelf ver-
haaltjes te schrijven  of stukjes te verzinnen.  
Haar eerste schrijfopdracht staat haar nu nog 
levendig voor de geest:  ‘een interview met de 
burgemeester van Bladel’, best spannend. 

Schrijven
Maar wat maakt het schrijven van de vele, 
verschillende artikelen voor haar nou zo leuk?  
“Het contact met de mensen boeit mij gewel-

dig. Ik heb enorm veel waardering voor iemand 
die iets gepresteerd heeft of voor iemand die 
met heel veel passie over iets kan vertellen. 
Het onderwerp of de gebeurtenis maakt 
dan niets uit, want niemand of niets is saai”. 
Renate benadrukt echt het laatste: “Niemand 
of niets is saai als je je écht in iemand ver-
diept.” In het begin vindt Renate het nog wel 
eens moeilijk om over heel persoonlijke om-
standigheden te schrijven, maar nu staat ze 
hier anders in: ”In de loop van de jaren groei je 
hierin en nu vind ik het echt een eer als ik over 
heel persoonlijke dingen mag schrijven; groot 
of klein leed dat mensen in vertrouwen met je 
delen”. Je kunt de artikelen in de PC55 niet di-
rect vergelijken met artikelen in een dagblad, 
die vaak heet van de naald moeten zijn. De ac-
tuele nieuwswaarde van de artikelen is vaak 
betrekkelijk; ze hebben meer het gehalte van: 
‘goed om te weten’. Daarnaast vindt Renate 
het netwerken heel leuk aan deze job, want 
door de vele contacten kent ze heel veel men-
sen uit de regio die ze met elkaar in contact 
kan brengen.  Als ze een interview of gesprek 
voor een artikel achter de rug heeft, laat ze het 
gesprek altijd  een nachtje sudderen.  “Ik moet 
het even laten bezinken en ook inspiratie op-
doen voor het artikel. Mijn artikelen schrijf ik 
meestal ’s ochtends, dan ben ik nog lekker 
fris en kan ik mijn gedachten het makkelijkste 
onder woorden brengen.”  

Passie
Welke opleiding raad je iemand  aan die als 
tekstschrijver aan de gang wil gaan? Moet ik 
dan denken aan journalistiek, Nederlands stu-
deren, of iets dergelijks?  “Je moet natuurlijk 
wel communicatief zijn, maar veel belangrij-

ker is dat je oprecht geïnteresseerd bent in 
mensen die zich, vaak belangeloos, ergens 
met hart en ziel voor inzetten. En je moet met 
veel soorten mensen kunnen omgaan.” Ook 
ben ik erg geïnteresseerd in wat Renate naast 
haar schrijfwerk doet of wat haar verder be-
zighoudt. Ze vertelt dat ze drie keer in de week 
naar zumba gaat, een soort fitnessoefeningen 
op muziek, waarbij je heerlijk je hoofd hele-
maal leeg kunt maken. Daarnaast doet ze re-
gelmatig nog een uurtje Fun Ludo, waar ze al-
lerlei spellen doen, zoals bijvoorbeeld slagbal. 
Verder vindt ze wandelen ontspannend om 
te doen en bezoekt ze, als het even kan, een 
theatervoorstelling. Dat doet ze bij voorkeur in 
Den Herd, waar Renate lid is van de theater-
commissie. Wat ze ook doet als ontspanning, 
het moeten wel dingen zijn waarbij ze andere 
mensen ontmoet of onder de mensen kan zijn. 
Dus ook van een gezellige borrel kan ze echt 
genieten. Het lijkt Renate bijzonder leuk om 
een keer een dagje Maxima te zijn. Van de ene 
kant om te ervaren hoe beknellend het leven 
van de koningin kan zijn, maar van de ande-
re kant ook om te ondervinden hoe het is om 
veel interessante mensen te ontmoeten. Ook 
zou het fantastisch zijn om een keer mee te 
spelen in de Britse rockband Dire Straits en 
dan liefst als de gitarist Mark Knopfler, of op 
het podium te staan als lid van een meiden-
groep, zoals de Dolly Dots uit de jaren tachtig.  

arakter
Ik merk tijdens ons gesprek dat Renate  van 
nature een geweldig optimistisch, vrolijk ka-
rakter heeft en bijzonder goedlachs is.  Ze is 
dan ook zelden boos en heeft moeite om iets 
te bedenken waarover ze zich echt boos kan 

maken. Na een tijdje nadenken zegt ze zich 
te storen aan mensen die zomaar wat ‘roep-
toeteren’, bijvoorbeeld veel kwetsende dingen 
zeggen over de asielzoekers die we opvangen 
zonder zich te verdiepen in de problemen 
van deze mensen. Ook over de ellende die 
de mensen in Oekraïne overkomt kan ze zich 
kwaad maken.  Ze zou hierover wel eens een 
gesprek willen houden met Poetin zelf, over 
wat hem nou eigenlijk bezielt. Bijzonder trots 
is Renate op haar twee kinderen. Ze hemelt 
ze natuurlijk niet graag op, maar ze vindt het 
fijn dat ze goed oppassen, sociaal zijn, hard 
werken en gevoel voor humor hebben. Ze zijn 
nu 19 en 21 jaar oud en ze kan er leuke ge-
sprekken mee houden. Bijvoorbeeld over haar 
aankomende reis naar Amerika. Ze heeft nog 
nooit gevlogen, maar gaat nu in juni voor twee 
weken naar Denver en New Jersey, waar een 
nicht en twee vriendinnen van haar wonen. 
Ze ziet uit naar dit spannende avontuur en 
haar kinderen kunnen amper geloven dat ze 
dit echt gaat doen. Misschien een aardige er-
varing om een verslag van te maken voor de 
PC55.  

Tastbaar
Het anderhalf uur durende gesprek/inter-
view, dat ik na 35 jaar, met haar mocht hou-
den, vloog voorbij. Ik vond het wel een leuke,  
hernieuwde kennismaking en misschien is 
Renate voor de lezer van de PC55 nu ook 
iets tastbaarder geworden. Zou je willen dat 
Renate ook voor jou, je vereniging  of een of 
andere actie eens een tekst, een verhaal, een 
verslag of iets dergelijks schrijft, kijk dan eens 
op haar website www.woordbureau.nl  of kijk 
op www.pc55.nl  
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Bel voor vrijblijvende 
informatie naar

0497-38 38 38
0497-64 17 06

www.taxicoppens.nl

Zakenvervoer
Luchthavenvervoer

Ziekenvervoer
Rolstoelvervoer

OM DE HOEK

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN

HAPERT - Wat zagen we er naar uit: weer 
een gezellig samenzijn bij de kerststal met 
de dieren en de glühweinkraam. Eindelijk 
kon het weer, na twee jaar corona. 

Op zondag 11 december vond de opening van 
de kerststal plaats en werden alle bewoners 
van de Alexanderhof aan huis getrakteerd op 
glühwein en chocolademelk met een kerst-
koekje. Ook kregen ze een kerstmuts op en 
een kerstslinger om voor het fotomoment. 
Vervolgens vond op zondag 18 december de 
Zing Mee-dium plaats, in de vorm van een ka-
raoke. Iedereen kon meedoen want de teksten 
werden op een scherm geprojecteerd. 

Hieraan voorafgaand ging ook Zanggroep 
Medium de bewoners van de Hapertse Kluis 
en de Alexanderhof vereren met een drankje 
en kerstgezang en werden de eerder gemaak-
te foto’s aan de bewoners uitgereikt. Het was 
jammer dat die middag de finale van het WK 
plaatsvond en dat werd aangekondigd dat het 
al vroeg in de avond zou gaan ijzelen, want dit 
ging ten koste van het bezoekersaantal. Des-
alniettemin was het wel heel gezellig.

Op woensdag 21 december werd de avond 
geopend door de kinderen van de Slagwerk-
klas en het Pieporkest en de dansers en dan-
seressen van Monique Spooren. Het was een 
drukte van jewelste. Aansluitend vond ook de 
Kerst sing along plaats, georganiseerd door 
toneelvereniging De Eenakter. Kortom, er 
was weer van alles te beleven, zoals vanouds. 
Inmiddels hebben we deze gezellige periode 
weer achter de rug en zijn de dieren weer vei-
lig thuis in hun stal en de kerststal en glüh-
weinkraam zijn weer opgeborgen.

Beheerstichting Kerststal wil dan ook alle vrij-
willigers bedanken voor hun tomeloze inzet, 
alle sponsoren voor hun bijdragen (met name 
de gemeente Bladel) en alle deelnemers die 
er mede voor hebben gezorgd dat de kerst-
stal en glühweinkraam weer konden schitte-
ren als voorheen. Ook alle bezoekers, die in 
groten getale aanwezig waren, bedankt voor 
jullie komst, want zonder jullie was er niet de 
gezelligheid die er steeds heerste. Nogmaals 
dank aan iedereen en volgend jaar rekenen 
we weer op jullie!

Kerststal Hapert weer naar de opslag 
en de dieren weer veilig op stal

CONCERT SIGNS’

Markt 4

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 

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

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!

Abdijstraat 2a
5527 BD Hapert

Tel. 0497-330062

www.isotras.nl

In 2023 ontvangen jongvolwassenen van 
19 t/m 26 jaar, die geen of nog niet alle 
HPV-vaccinaties hebben gehad, de uit-
nodiging voor een gratis vaccinatie tegen 
het humaan papillomavirus (HPV). HPV is 
een besmettelijk virus. Dit kan kanker in 
de mond- en keelholte, bij de penis, anus, 
vagina, schaamlippen en baarmoederhals 
veroorzaken. 

De vaccinatie beschermt tegen deze zes 
soorten kanker en werd in 2022 voor het 
eerst behalve aan meisjes ook aan jongens 
aangeboden. GGD Brabant-Zuidoost start op 
31 januari met vaccineren. Jongeren kunnen 
terecht op de (corona)vaccinatielocaties in 
Eindhoven en Helmond. 

HPV is een zeer besmettelijk en veelvoor-
komend virus, waar acht op de tien mensen 
mee geïnfecteerd raken. Meestal ruimt het 
lichaam het virus zelf op, maar soms blijft het 
langer in de cellen aanwezig en kan na jaren 
(een voorstadium van) kanker ontstaan. Er 
zijn meer dan honderd typen HPV, waaronder 
een aantal varianten met een hoog risico op 
kanker. De HPV-typen 16 en 18 zijn het meest 
gevaarlijk, samen veroorzaken ze zo’n 70% 
van alle gevallen van baarmoederhalskan-
ker en het grootste gedeelte van de andere 
HPV-kankers. Het vaccin dat in het Rijksvac-
cinatieprogramma wordt aangeboden, be-
schermt tegen deze twee typen. Vaccinatie 
draagt ook bij aan de bescherming van de 
gehele bevolking via groepsimmuniteit door-
dat het virus zich minder makkelijk kan ver-
spreiden. Jaarlijks krijgen in Nederland naar 
schatting 1.500 mensen kanker door HPV, 
zo’n 1.100 vrouwen en circa 400 mannen. 
Hellen van Poppel, projectmanager HPV18+ 

bij GGD Brabant-Zuidoost: “In onze regio 
ontvangen de komende weken ruim 60.000 
jongvolwassenen een uitnodiging. Wij hopen 
uiteraard op een hoge opkomst. Je beschermt 
immers niet alleen jezelf tegen 6 soorten kan-
ker, maar ook je partner. En de vaccinaties 
zijn dit jaar gratis.”

Zelf een afspraak plannen
Jongvolwassenen die geboren zijn tussen 1 
januari 1996 en 31 december 2003 (19- t/m 
26-jarigen) kunnen via hpvafspraak.nl zelf 
een afspraak inplannen bij de GGD. Voor een 
goede en langdurige bescherming zijn twee 
vaccinaties nodig, met minimaal 5 maanden 
ertussen. De HPV-vaccinatie is onderdeel 
van het Rijksvaccinatieprogramma dat wordt 
gecoördineerd door het RIVM. De vaccinatie 
is voor jongvolwassenen tot en met 26 jaar 
gratis. 

Waar kun je terecht in onze regio?
In onze regio starten wij vanaf 31 januari 2023 
met vaccineren. Jongeren kunnen terecht op 
de (corona)vaccinatielocaties in Eindhoven 
en Helmond. Het is voor jongeren ook moge-
lijk om in een andere regio een afspraak te 
maken.

-  Vaccinatielocatie Eindhoven: Parking An-
toon Coolenlaan 5. Iedere week op woens-
dag en vrijdag, alleen op afspraak.

-  Vaccinatielocatie Helmond: Haverdijk 11. 
Iedere week op dinsdag en donderdag, al-
leen op afspraak. 

Op zaterdag zijn de locaties Eindhoven en 
Helmond om en om open. Lopende de cam-
pagne kunnen de openingstijden verande-
ren.

HPV-vaccinatiecampagne voor 
19- t/m 26-jarigen van start
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Hét notariskantoor van de Kempen voor ondernemers,
nalatenschappen familierecht & estate planning!

Bespaar geld én 
voorkom familieleed 
met een goed 
testament!
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De grootste voordelen van een testament
 Bespaar op de erfbelasting

 Benoem een of meer executeurs
 die de nalatenschap regelen
 naar jouw wensen

 Zorg ervoor dat je
 partner niet ineens 
 het huis uit moet

 Verdeel de erfenis zoals
 jij dat wilt

OOK IN 2023 EEN TESTAMENT 
VOOR IEDEREEN!
Heeft u recent weer de advertentie voor bijeenkomsten over 
testamenten zien staan? Zoals bekend, wordt daar een heel 
algemeen verhaal gepresenteerd. Voor persoonlijke vragen 
is weinig gelegenheid. Je moet die trouwens maar durven te 
stellen als de buurman ook in de zaal zit. Voor persoonlijke 
vragen is dus een tweede gesprek nodig. Niet gratis en daarna 
moet je toch nog naar de notaris, voor een derde en vierde 
gesprek. Al met al omslachtig, onpersoonlijk en onnodig duur.

De specialist
Waarom niet direct naar de specialist? Bij Lexperience, 
hét notariskantoor in de Kempen voor ondernemers, 
nalatenschappen, familierecht & estate planning, kun je 
vrijblijvend terecht voor een persoonlijk adviesgesprek. In zo’n gesprek kun je in een veilige  
omgeving jouw wensen bespreken. Daar kan bijvoorbeeld worden bekeken hoeveel  
eventueel op de erfbelasting kan worden bespaard, hoe de eigen bijdrage voor langdurige 
zorg kan worden beperkt of wie uw nalatenschap kan afwikkelen.

Wettelijke regeling
Veel mensen denken dat een testament maken niet nodig is. Omdat de wet alles al regelt,  
of omdat het vermogen niet groot genoeg is. Het tegendeel is waar volgens Lexperience  
notarissen in Eersel: een testament kan voor iedereen nuttig zijn.

De wet bepaalt bijvoorbeeld dat de langstlevende echtgenoot alle goederen erft maar ook 
alle schulden moet betalen, waaronder de erfbelasting van de kinderen. De kinderen erven 
een niet opeisbare vordering op de langstlevende echtgenoot: een tegoedbon. Maar wat als 
bijvoorbeeld jouw vermogen in de overwaarde van het huis zit en jij de erfbelasting over de 
tegoedbon van de kinderen moet betalen? Of als jij zelf wilt bepalen wie de nalatenschap 
afwikkelt?

Voorbeeld
Van getrouwde ouders met twee kinderen laat de eerste ouder bij overlijden € 120.000 als 
erfenis na (de overwaarde van de woning). Zonder testament kan de erfbelasting hierover 
oplopen tot circa € 4.000, te betalen door de langstlevende echtgenoot. Bij een erfenis van  
€ 300.000 tot € 16.000 (afhankelijk van fiscale rekenregels). Met twee goede testamenten voor 
veel minder kan de erfbelasting vaak worden beperkt tot nul.

Uitnodiging
Neem ook in 2023 contact op met Lexperience voor een vrijblijvende afspraak; privé, zonder 
extra kosten. Je bespreekt jouw wensen met de verantwoordelijke voor het opstellen van het 
testament. Kort daarna worden de aktes getekend en heb je de zaken op orde.

Lexperience notarissen
Eikenburg 5 • 5521 HZ  Eersel • Tel. 0497 – 22 51 22 • info@lexperience.nl • www.lexperience.nl

DUIZEL - De 25e Kempische boekenbeurs 
in Duizel wordt weer gehouden in het laat-
ste weekend van januari: zaterdag 28 en 
zondag 29 januari. Nog nooit hebben we 
zoveel tweedehands boeken en platen 
kunnen inzamelen als de afgelopen tijd. 

De inzameling is daarom al enige tijd ge-
stopt. Alles is op goede kwaliteit gesorteerd 
in tien categorieën. De prijzen blijven laag. 
Afhankelijk van de grootte van tot € 0,50 tot 
€ 2,- en voor de specials vanaf € 2,50. Er is 
voor iedereen aanbod van hobby tot studie 
en van kinderboeken tot romans. Ook platen 
zijn er weer volop. Vele boeken zullen weer 
een nieuwe eigenaar vinden, wees er op tijd 

bij. Zondag is er weer nieuw aanbod, maar let 
op we sluiten zondag om 15.00 uur. Het is als 
vanouds gezellig ingericht, en er is ook gele-
genheid om een gezellig drankje te doen. De 
opbrengst van de beurs komt ten goede aan 
het Gilde, waaronder ook het onderhoud van 
de Duizelse Mariakapel en gildeattributen.

De beurs wordt gehouden op zaterdag 28 
januari van 11.00 tot 16.00 uur en zondag 29 
januari van 11.00 tot 15.00 uur in dorpshuis De 
Smis, Smitseind 33A in Duizel. De entree is 
voor iedereen gratis. Wilt u iets meer weten 
mail dan naar: 

GildeStJanBaptistDuizel@gmail.com

Boekenbeurs Gilde St. Jan Baptist

EERSEL - 
L e e r l i n g e n 
van 4 mavo 
werken als 
o n d e r d e e l 
van hun ex-

amen aan een profielwerkstuk. Fabian en 
Sarah doen dit in de vorm van een goede 
doelenactie. Hieronder leest u hierover 
meer en hoe u kunt helpen.

Vindt u het ook belangrijk dat iedereen een 
lach op zijn gezicht krijgt? Op het Rythovius 
College gaan wij verschillende vormen van 
textiel (denk aan oude kledij, tassen, riemen, 
gordijnen, schoenen, knuffels, etc.) inzame-
len. Dit gaan wij laten recyclen en al het geld 
wat met dit project wordt verdiend, gaan we 
doneren aan de CliniClowns. Met afleiding en 
plezier zorgen CliniClowns dat zieke kinderen 
en mensen met een beperking of dementie 
hun angsten of zorgen even kunnen vergeten.

Voor het inzamelen van textiel hebben wij uw 
hulp nodig. Wij willen u verzoeken om eens 
rond te kijken in uw huis en het oude textiel 
bij ons op het Rythovius College bij de recep-
tie af te geven. U kunt t/m 31 januari met uw 
textiel terecht bij de receptie. Wij willen u vra-
gen de voorwerpen te verpakken in bijvoor-
beeld een plastic zak/tas. Samen zorgen we 
ervoor dat het doel van de CliniClowns nog 
meer bereikt wordt, want iedereen verdient 
een lach op zijn gezicht. Voor meer informatie 
kunt u kijken op: 

www.rythovius.nl
www.cliniclowns.nl

Textiel voor 
CliniClowns
Profielwerkstuk 4 mavo 
Rythovius College

REUSEL - In 2002 gingen Riet van Gorp 
en Frans Pijs als duo aan de slag onder 
de naam Ut Reusels Muziekse. Hun reper-
toire bestond vooral uit Nederlandse en 
Brabantse liederen. Maar liefst zes CD’s 
brachten ze uit en in 2007 werd het lied 
‘De Kempische Strumkes’ verkozen tot het 
beste Brabantse dialectlied. 

Ook hun liederen ‘De Kleinkinderen’, ‘Efkes 
genieten’, ‘Kekt ons mer’ zijn in de prijzen ge-
vallen. Riet en Frans hebben in het circuit van 
het Brabants dialect vele optredens verzorgd 
voor senioren, bruiloften en partijen, senioren 
expo, en niet te vergeten, diverse malen bij 
ons in D’n Aachterûm. Vele jaren van succes-
volle optredens hebben zij beleefd.

Na bijna 13 jaar namen zij op zondag 19 april 
2015 met een daverend slotconcert afscheid 
van hun publiek in cultureel centrum De Kei. 
Dit afscheidsconcert is op een professionele 
wijze op video vastgelegd door Jan Dirkx (ca-
meraman Kempen TV). 

Wij zijn in de gelegenheid om dit concert op 
donderdag 26 januari, om 14.00 uur, in zijn 
geheel nu voor jullie te vertonen in D’n Aach-
terûm in Reusel. Dus kom langs en geniet nog 
eens een middag via een groot scherm, prima 
geluidsinstallatie en een gezellige sfeer, 
eventueel onder het genot van een drankje, 
en beleef weer als vanouds het optreden van 
dit muzikale Reusels duo.

Muziekmiddag op 
groot scherm van 
Ut Reusels Muziekske
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M.&M.
DIJKHUIZEN
VOEGWERKEN

* SANDWASHEN (STOFVRIJ STRALEN)

* GEVELRENOVATIE

* GEVELREINIGING

* GEVEL UITKAPPEN/OPNIEUW INVOEGEN

* NIEUWBOUW PARTICULIER OF BEDRIJVEN

* SCHOORSTEENREPARATIES

* SCHOORSTEENRENOVATIES

Bij ons bent u aan het juiste adres!

Vraag vrijblijvend naar een 
inspectie, een advies of offerte

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

GSM: 06-25156359

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

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!)

Tel. 0497 382574
deleesttegels.nl
Showroom: Bleyenhoek 48 Bladel

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

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

ZONDAG 22  JANUARI

BOEKEN- EN PLATENBEURS
MIDDELBEERS
Locatie: Oude Kerkje, Willibrordstraat 25,
Middelbeers. Tijd: 10.00-16.00 uur. 
Entree: € 2,50 en kinderen gratis.

WOENSDAG 25  JANUARI

OPEN GRENZEN-
WANDELTOCHT
Startlocatie: Café Dancing Heidelicht a/d 
weg Eersel-Postel, Eerselseweg 100, 2400 
Postel (B). Afstanden en starttijden: 
8 km 08.00-14.00 uur, 12 km 08.00-13.00 uur, 
16 km 08.00-12.00 uur, 20 km 08.00-11.00 uur.
Kosten: € 0,50 kinderen, € 1,50 leden 
WSV De Grenslopers, € 2,00 leden KWBN en 
Belgische Bond, € 3,00 overige wandelaars.

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

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.

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.

ZATERDAG 28  JANUARI
ZONDAG 29 JANUARI

25E KEMPISCHE 
BOEKENBEURS
Locatie: dorpshuis De Smis, Smitseind 33A,
Duizel. Tijd: za. 28 januari 11.00-16.00 uur en 
zo. 29 januari 11.00-15.00 uur. Gratis entree.
Opbrengst komt ten goede aan Gilde St. Jan
Baptist. Ook volop platen!

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.

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.

BLUESMIDDAG IN
PODIUM10
M.m.v. On The Blues Side en Which Tuesday, 
een fusion bluesband met een afwisselend 
blues en blues gerelateerde setlist. 
Locatie: Podium10, Biezeveld 10, Bladel.
Zaal open: 13.30 uur. Gratis entree.

SNERTCONCERT 
MET THE ATTIC
Locatie: Kempenmuseum, Kapelweg 2,
Eersel. Tijd: 14.00-17.00 uur. Gratis entree.
Onder het genot van een kop snert genieten
van een muziekmiddag met The Attic.
Vooraf graag reserveren!

ZONDAG 29  JANUARI

SNERTWANDELINGTOCHT
VOOR KWF
Start en finish: Hollandershoeve, 
Turnhoutseweg 46B, Reusel. 
Inschrijfgeld: € 5,- inclusief een kop snert. 
Starttijd: tussen 09.45-11.00 uur.
Afstand: 10 km. 

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.

ZONDAG 26 MAART

OPTREDEN TRIBUTEBAND
ZODEN VAN DE DIJK
Locatie: D’n Boogerd, Servatiusstraat 6,
Vessem. Tijd: 14.30 uur. Entree: € 12,50.
Muziekmiddag met alle bekende hits van 
De Dijk door tributeband Zoden aan De Dijk.

EventsEvents
theatertheater

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

EVENEMENT VERMELDEN? 
MELD DEZE AAN VIA 

WWW.PC55.NL/OPGAVE-EVENT

www.pc55.nl 
goed om 
te weten
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*vraag naar de voorwaarden in de winkel Actieperiode: 18 november t/m 8 januari

JANUARI OPRUIMINGSMAAND

KORTINGEN TOT 70%

Geopend: di. t/m vr.  9.30 - 17.30  •  za.  9.30 - 16.00  •  vrijdags koopavond Bladel tot 20.00

Diessen, Willibrordusstraat 1     
Tel.: 013 504 2823

Bladel, Sniederslaan 41   
Tel.: 0497 38 24 33

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

*Voorwaarden in de winkel
Actieperiode: 18 november t/m 8 januariActieperiode: 18 november t/m 8 januarivraag naar de voorwaarden in de winkel Actieperiode: 18 november t/m 8 januariActieperiode: 18 november t/m 8 januari

Actie loopt tot 13 februari

Princeport Grey 
(100% katoensatijn):
140x200/220 van € 69,95 voor €49,95
200x200/220 van €129,95 voor €89,95
240x200/220 van €139,95 voor €99,95

Menke Green
(100% fl anel):
140x200/220  van  € 59,95  voor  €39,95
200x200/220 van  €109,95  voor  €69,95
240x200/220  van  €119,95  voor  €79,95

Coughton Court Sand 
(100% katoen):
140x200/220 van € 69,95 voor €49,95
200x200/220 van €129,95 voor €89,95
240x200/220 van €139,95 voor €99,95

vanaf 
€49,95

vanaf 
€39,95

vanaf 
€49,95

vanaf 
€59,95

vanaf 
€49,95

vanaf 
€29,95

Shade Terra 
(100% katoensatijn):
140x200/220  van  € 79,95  voor  € 59,95
200x200/220 van  €149,95  voor  €109,95
240x200/220  van  €159,95  voor  €119,95

Duco Grey
(100% katoensatijn):
140x200/220  van  €69,95  voor  €49,95
200x200/220 van  €129,95  voor  €89,95
240x200/220  van  €139,95  voor  €99,95

Amazing Flowers Multi 
(100% katoen):
140x200/220  van  €39,95  voor  €29,95
200x200/220 van  €69,95  voor  €49,95
240x200/220  van  €79,95  voor  €59,95

DAAR PROFITEERT 
U ZEKER VAN!

KORTINGEN TOT 

DE LAAT 
RUIMT OP!

matrassen   dekbedden   kussens  overtrekken  boxsprings  en  komplete  slaapkamers

29 JANUARI

KOOPZONDAG BLADEL

13.00 - 17.00 UUR
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  WIST
     JE 
DAT...?

SENIORWEB
Voor alle computervragen

VRIJE INLOOP
van september t/m mei 

MAANDAGMIDDAG
van 14:00 tot 16:00 uur

KBO Reusel Leercentrum
'D’n Aachterûm' - Korenbocht 50 - Reusel

... een giraff e 
langer zonder water 
kan dan een kameel? 

Dat komt doordat hij 
fruit en bladeren eet 
waar veel vocht in zit. 

Omdat ze tijdens 
het drinken heel 
kwetsbaar zijn, 
doen giraff es dit 
alleen onder heel 

veilige omstandigheden. 

Maar als ze eenmaal 
drinken, werken ze in 

een keer bijna 
50 liter 

naar binnen!

ALLERHANDE

Onze duimen gaan omhoog voor de gasten van Keilekker-
eten. Zij hadden ons een geweldig diner bezorgd. Dank 
je wel! 

Vrijwilligers van Keilekker

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

Ik was op de Wijer in Hapert vuil aan het opruimen, toen 
iemand riep dat ik het netjes bijhield en kreeg een doosje 
bonbons. Ik wil hem daarvoor bedanken!

H. Swaanen

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

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 omhoog

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

Bel voor informatie naar Mieke Snelders 

06 - 51 66 81 97
Gezondheidscentrum ‘t Oude klooster 

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

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

Wandelgroep zoekt nieuwe leden!
BLADEL - Een wandelgroep uit Bladel en omgeving zoekt nieuwe leden. Deze wan-
delgroep heeft als doel het bevorderen van de gezondheid. De organisatie van routes 
wordt door een deskundige vastgesteld en de routes zijn 6 tot 9 km lang. 

De startpunten worden wekelijks bekend gesteld door een Whatsapp-bericht. Er wordt 
elke zondagochtend om 09.30 uur gewandeld. Het geheel wordt gedreven door vrij-
blijvendheid en gezelligheid. Hebt u interesse? Neem dan contact. Dat kan door een 
telefoontje naar Peter Clasquin, 06-13573851.

Volleybalclub in Eersel zoekt leden!
EERSEL - Op donderdagavond volleyballen we wekelijks met onze gezellige club 
NEP, van 20.00 tot 21.00 uur, in de gymzaal van SO-school De Groote Aard, Mortel 1 
in Eersel. 

We spelen dan recreatief onderlinge wedstrijden tegen elkaar. Als je het leuk vindt om vrij-
blijvend een keer met ons mee te komen spelen, dan ben je van harte welkom. Daarna kun 
je overwegen om lid te worden. We spelen met volwassenen in een mixed samenstelling, 
behalve tijdens de schoolvakanties. 

Mocht je meer informatie willen, dan kun je hiervoor contact opnemen met Kees Kuijpers, 
tel. 06-23402679.

Dansen voor 
50-plussers

Zaterdag 28 januari is het weer 
dansen voor 50-plussers in d’n 
Aachterûm te Reusel.

• Tijd 19.30 - 23.30 uur
• Entree € 1,50 
• DJ Pirke zorgt voor de dansmuziek

Van harte welkom!
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Vrijwilliger dagactiviteiten op dinsdag
Bij Zorgboerderij Hapert genieten de gasten 
van de dieren, verse groenten uit de moes-
tuin, geuren en geluiden. Er is altijd wat te 
beleven!

De ouderen vinden het heel erg fijn als er 
extra aanspraak en aandacht voor hen is. 
Denk hierbij aan het begeleiden van onze 
cliënten tijdens het wandelen, bij spelletjes 
doen of het serveren van de koff ie en thee.

Heb je aff initeit met de doelgroep en ben je 
op dinsdag beschikbaar? 
Neem contact op met Moniek Verhees via 
telefoonnummer 0497-726995   of e-mail naar 
info@zorgboerderijhapert.nl

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

Begeleid(st)er voor vluchtelingen 
Stichting Vluchtelingenhulp Bladel geeft on-
dersteuning en begeleiding aan statushou-
ders. Dit is intensief en op maat. Elke status-
houder heeft een eigen culturele achtergrond, 
karakter, capaciteiten en levensverhaal.

Wil jij deze vluchtelingen kennis laten maken 
met de gemeente Bladel? Je helpt hen bij de 
eerste levensbehoefte en met regelgeving 
binnen de samenleving.

Wil jij samen met onze vrijwilligers de status-
houders op weg helpen? Neem dan contact 
met ons op.

Meer info bij Katinka Boukhanissa: telefoon 
06-10208309 of  VLH.bladel@gmail.com

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

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

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

ALLERHANDE

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.

Op 4 december hebben we onze diamanten bruiloft mogen vieren.
Het was de dag van ons leven, vol verrassingen.

Bedankt lieve familie, vrienden en buren: het was fi jn om met zijn allen samen te zijn.
Ook het koor en pastoor van Dijk willen we bedanken 

voor het mooie begin van de feestelijke dag.

We zijn erg verrast door alle lieve woordjes en kaartjes van de mensen om ons heen.

Het was een dag om nooit te vergeten. 

Janus en Zus Sanders

Bedankt!Bedankt!

Door Renate Matthijssen

BLADEL - Nico Tijssen gaat, als lid van 
Team Blaal2beatCancer, wandelend de 
Alpe d’Huez beklimmen in juni van dit jaar. 
Hiervoor wil hij zoveel mogelijk geld op-
halen voor KWF. Zijn broer Peer heeft een 
aantal mooie wandeltochten uitgezet. 

De eerste wandeling is op 29 januari en heeft 
de titel Snertwandeltocht meegekregen. Dat 
zegt niets over de moeilijkheid of de lengte, 
maar alles over de heerlijke kop soep die 
aan het eind van de tocht op de wandelaars 

te wachten staat. Tien kilometer lopen door 
de mooie Nederlandse en Belgische natuur. 
Start en finish is bij de Hollandershoeve, 
Turnhoutseweg 46B Reusel.

Om mee te lopen wordt een inschrijfgeld van 
€ 5,- gevraagd, méér mag natuurlijk altijd en 
helpt mee om kanker de wereld uit te krijgen. 
Je kunt starten tussen 09.45 en 11.00 uur.

Er staan nog twee mooie wandelingen op de 
planning, op 26 februari en 26 maart. De start-
locaties van die wandelingen worden snel be-
kendgemaakt, maar hou de data vast vrij.

Snertwandeling op 29 januari

REUSEL - Op dinsdag 31 januari is het weer 
kienen in D’n Aachterûm, Korenbocht 50 in 
Reusel.

Iedere laatste dinsdag van de maand is er om 
13.30 uur een kienmiddag met leuke prijzen in
D’n Aachterûm. Het volgende kienen is op 
dinsdag 31 januari. Doe mee, het is gezellig. 
Ook niet-leden zijn van harte welkom!

Kienen in 
D’n Aachterûm

REUSEL - De vorige edities van het Oogca-
fé waren een groot succes. Daarom wordt 
iedere vierde donderdag van de maand 
een nieuw Oogcafé georganiseerd.

Het volgende Oogcafé vindt plaats op don-
derdag 26 januari. Deze keer zal er ook een 
spreker van Ko-ninklijke Viso aanwezig zijn. 

Het Oogcafé is te bereiken via oogcafereu-
seldemierden@hotmail.com. Ook hebben ze 
een eigen Facebookpagina: www.facebook.
com/oogcafereuseldemierden. 

Kom ook naar 
het Oogcafé op 
donderdag 
26 januari
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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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 www.denherd.nl • Emmaplein 4 • 5531 HM Bladel

Cultureel Centrum Den Herd
is op zoek naar:

Allround Medewerker Horeca
(parttime/fulltime)

Cultureel Centrum Den Herd is een ontmoetingsplek voor jong en oud waar service, gastvrijheid
en een vriendelijke, persoonlijke benadering voorop staan. Bij Den Herd kan iedereen terecht voor

vrijwel elke gelegenheid; van een kop koffie, een repetitie, feestavond, vergadering,
een zakelijk evenement tot aan een uitvaartdienst of een theatervoorstelling.

Met een klein, hecht en erg betrokken team zorgen wij ervoor dat het onze gasten aan niks ontbreekt.

Lijkt het je leuk om ons team te komen versterken,
stuur dan een mail naar

info@denherd.nl en wellicht nodigen we je snel uit.

Ervaar het gemak van 
de opticien bij u thuis

www.vanbommeloptiek.nl  •  Tel 06-31750599

  Voordelen
• Oogzorg en oogmeting met professionele 
 apparatuur bij u thuis
• Ruime keuze uit 400 monturen
• Geen voorrijkosten en gratis nazorg

Ontvang nu 

20% KORTING 
op een paar glazen*

ACTIE

*Actie geldig t/m 31 januari 2023

HAPERT - Zo onge-
veer als laatste van 
iedereen hield vv Ha-
pert zijn jaarlijkse 
nieuwjaarsreceptie op 
zondagmiddag 15 ja-
nuari. Toen de eerste 
schemering begon te 
vallen nam in een na-
genoeg volle kantine 

de kersverse voorzitter Hans van Roij het 
woord. 

Na een korte terugblik op het afgelopen jaar 
keek Hans vooruit naar het nieuwe jaar en 
de plannen die hij samen met het bestuur 
wil gaan realiseren, zoals o.a. het nieuwe 
vrijwilligersbeleid en de aanleg van een 
kunstgrasveld als belangrijkste speerpunten. 
Oud-voorzitter Gerard Straatman werd als 

eerste naar voren gehaald om de eerste naar 
hem benoemde Gerard Straatman trofee in 
ontvangst te nemen. Deze trofee gaat vanaf 
nu elk jaar uitgereikt worden aan iemand bin-
nen de jeugdafdeling die zich extra verdien-
stelijk heeft gemaakt.

Hierna werd er overgegaan tot de benoeming 
van de Verenigingsman/vrouw van het jaar 
2022. Aan Paula Bottram was de eer gegund 
om Theo Beekman hiervoor naar voren te roe-
pen. Theo is al jaren betrokken bij het dames-
voetbal als trainer/coach en heeft generaties 
voorbij zien komen. Paula stipte enkele typi-
sche Theo-uitspraken aan die door de aan-
wezige dames zeker (h)erkend werden. Theo 
was zeer verguld dat hij tenslotte de bijbe-
horende Harrie Snelders trofee in ontvangst 
mocht nemen. De voorzitter nam hierna weer 
het woord over om de diverse jubilarissen te 

huldigen. Voor allen was er een mooi woord-
je, een jubileumspeldje en natuurlijk een bos 
bloemen. En er stond echt een kleurrijk rijtje 
vv Hapert voetbalgeschiedenis van oud naar 
jong en daartussen in. 

Van elke (ex-)speler werd even de carrière 
doorlopen en voor de een was die wat an-
ders, korter of langer dan de ander maar uit-
eindelijk zijn het allemaal echte clubmensen. 
Toch willen we er een jubilaris uitpikken want 
voorzitter Hans van Roij had ook de eer om 
zijn vader Harrie te feliciteren met zijn 60-
jarig jubileum. Een mooi moment wat door de 
gehele kantine op waarde werd geschat.

De jubilarissen 
25 jaar: Mike Schilders, Bart Dijkmans, 
Robert Waterschoot (niet op de foto) en Hans 

van Hemert (niet op de foto). 40 jaar: Wilfred 
de Kruijff . 50 jaar: Johan van de Ven, Ad van 
de Ven, Rob Post en Henri Luijten. 52 jaar (in-
haal vanwege corona): Jan Schilders. 60 jaar:
Harrie van Roij.

Als sluitstuk van het off iciële programma was 
er ook nog een vv Hapert quiz opgezet door 
Mike Schilders. Een leuk kort quizje waaraan 
iedereen via zijn smartphone kon meedoen. 
Het inloggen en uitzoeken hoe het allemaal 
werkte duurde ongeveer net zolang als de 
quiz zelf maar dat mocht de hilariteit niet 
drukken. Uiteindelijk was het een zeer ge-
slaagde en gezellige receptie met een mooie 
opkomst.

Op een gezond en sportief 2023, laat de bal 
maar weer rollen!

Nieuwjaarsreceptie vv Hapert

Hans van Roij en 
Gerard Straatman

Zoon Hans van Roij en 
vader Harry van Roij

Theo Beekman
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                           Hoofdstraat 5 - Hoogeloon -  tel. 0497 - 382319 / 681394

              www.autocarejanvanrooy.nl
CITROEN  BERLINGO  1.4I  5 DRS ROOD 2008 POA
DAIHAUTSU  CUORE  1.0I  AIRCO  5 DRS GRIJS 2010 POA
MG  CABRIOLET  1.8I BLAUW 2005 6950
MITSUBISHI  COLT 1.5I  CABRIOLET ZWART 2008 POA
MITSUBISHI  COLT  1.3I  5 DRS ZWART 2012 POA 
PEUGEOT  107  5 DRS AIRCO ZWART 2009 POA
PEUGEOT  107  5 DRS ROOD 2011 POA       
SUZUKI  ALTO  1.0  AIRCO  5 DRS GRIJS 2013 POA
SUZUKI  SWIFT  1.3I  3 DRS ROOD 2007 POA  
SUZUKI  SWIFT  1.3I  AIRCO  3 DRS BRUIN 2008 POA  
TOYOTA  COROLLA VERSO VAN  2.2 TD ZWART 2008 POA
TOYOTA  YARIS  1.0I  3DRS ZILVER 2006 3750

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

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

ZATERDAG 28 EN
KOOPZONDAG 29 JANUARI

BLADEL
RUIMT OP!

2-DAGEN

KNOTSGEKKE 

PRIJZEN!
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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.

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.

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

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

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.

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.

KLUSJESMAN VOOR AL UW 
WERKZAAMHEDEN
Binnen en buiten huis, o.a. timmerwerken, 
sanitair, elektra, goot- en dakinspectie. 
Tel. 06-53623995.

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. 06-38257478.

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

Platte TV, merk LG, i.g.st. met afstands-
bediening, 1 jaar gebruikt. € 50,-.
Tel. 06-25319332.

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.

Zwaargietijzeren kolen/houtbak, i.g.st. € 50,-.
Tel. 06-83918582. 

Eet/conferentietafel, houten blad, een zijde 
ovaal, andere zijde recht, met stalen poten, 
industríele look. lxbrxh = 200x100x77. € 100,-.
Tel. 06-83918582.

Helm, donker en licht versierd en voorkant kan 
open. Tel. 06-15575024.

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

Gourmetstel, vraagprijs € 7,50. 
Tel. 06-15575024.

2 ledikantjes, 2 boxen en fietsstoeltje achter.
Tel. 0497-384522.

Union herenfiets, 21 versnellingen, framehoogte 
60 cm, i.g.st. Tel. 0497-384522.

TE HUUR: Bovenwoning in Bladel, 2 woon-
lagen, 3 slaapkamers, groot balkon, € 900,- per 
maand. Tel. 06-55822819.

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.

GEZOCHT: Garagebox in Hapert, voorkeur in 
Planetenwijk/wijk De Hoeve. Tel. 06-55995420.

GEZOCHT: Klusjesman/bedrijf voor 
dichtmaken van/plaatsen van deur en wand in 
trapgat. Voor meer info: tel. 06-10018212.

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.

VERLOREN: Autosleutel, merk Hyundai, 
waarschijnlijk op dinsdag 10 januari in de 
Sniederslaan in Bladel. Tel. 06-26718537.

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.

GEVONDEN: Goudkleurig armbandje met 
hartjes op de Wijer in Hapert op zondag 15 
januari. Tel. 06-14775902.

GEVONDEN: Zwart kabelslot (brom)fiets langs 
fietspad N-284 tussen Bladel en Hapert. Heb jij 
de sleutel? Tel. 06-19804534.

GEVONDEN: Huissleutel in het Kaar in Hapert. 
Tel. 06-10748914.

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: Geboortekaartjes, regio 
de Kempen. Circa 20 stuks. Tel. 06-12318571.

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

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

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

GEVRAAGD: Oude documenten/papieren 
om te versnipperen voor cliënten, discretie 
vanzelfsprekend. Afgeven: Melkweg 7, Hapert.

GEVRAAGD: Gekleurde pruiken en stukken 
gekleurde stof voor kindercarnavalswagen. 
Ik kom het graag ophalen. Tel. 06-29520428.

 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

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!

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

Bezorgklacht?

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

CONTAINER HUREN
2 tot 20 kuub 

voor € 90,-

Per kuub afvoeren voor 
gegarandeerd de laagste prijs!

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

 Tel. 06 - 20 32 31 08

Puin - hout - groen - grof afval

CONTAINER HUREN

Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s
Batterijen
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*
25% korting op  
hoofdkussens, 
matrassen, bedbodems, 
toppers en Relax Bed.

De
wekenwinter

warme

Wintervoordeel op alle Auping bedden, 

boxsprings, matrassen en beddengoed.

Tot € 500,- korting op een hoofdbord
bij aanschaf van een Pullman 
boxspringcombinatie.

Januari actie:
15% korting
op alle Varier stoelen

WONEN SLAPEN ZITTEN MEUBELEN VLOERBEKLEDING RAAMDECORATIE

Persoonlijk Interieuradvies
ALLES WORDT DOOR ONS GEMETEN EN GEÏNSTALLEERD

6.000 m² COMPLETE WONINGINRICHTINGeen greep uit onze

A C T I E S:*
*vraag naar de voorwaarden en/of
kijk op de website voor al onze acties

op alle Varier stoelen

RELAXFAUTEUILS   MERKEN     RAAMBEKLEDING    VLOERBEKLEDING

in leder 
of stof maatwerk

DINEREN IN STIJL

s e l e c t s t o r e

WIJ KOMEN VOOR INTERIEURADVIES GRAAG BIJ U THUISWIJ NEMEN UW OUDE MEUBELEN MEE

uw WONINGINRICHTER
Gestelsestraat 59  Waalre  Tel. 040 - 22 13 922  www.profita.nl

Maandag t/m zaterdag geopend 

Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

 www.lineo.nlMODERN DESIGN IN MEUBELEN EN KARPETTEN
Gestelsestraat 59 Waalre Tel. 040 - 22 22 042                

MA. T/M ZA. OPEN
Ma. v.a. 13.00 uur, vrijdagavond tot 21.00 uur

E X C L U S I E V E   I N T E R I E U R S   en   D E S I G N M E U B E L E N

WIJ NEMEN UW 
OUDE MEUBELEN MEE
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Petrusklepel
Na mijn priesterwijding heb ik het geluk gehad 
om nog verder te mogen leren: filosofie in Til-
burg. Filosofie zit een beetje tussen religie en 
wetenschap in. Het kijkt weg van het hier en 
nu, zonder de Bijbel en zonder wetenschappe-
lijke instrumenten. En toch verrijkt het ons den-
ken. Letterlijk betekent ‘filosofie’: liefde voor 
wijsheid. De wijsheid is een gave voor iedere 
mens en de kunst is om die te ontwikkelen. 
Dat is de bedoeling van het Filosofisch Uurtje, 
iets nieuws in de parochie. Elke 3e woensdag 
van de maand filosoferen we samen over een 
actueel thema, belicht door Nederlandse filo-
sofen. Ook niet-gelovigen zijn welkom. Juist in 
de dialoog leren we dingen die ons opnieuw 
doen verwonderen. Als je daar aan toe bent, 
loop dan eens binnen. 

Pastoor Schilder 

Vooravond
Zaterdag 21 januari
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 (m.m.v. Gemengd koor)
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius 

3e Zondag door het Jaar
Zondag 22 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus  
                  (m.m.v. Klankbord)
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                (m.m.v. Dameskoor)

Maandag 23 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

H. Franciscus van Sales
Dinsdag 24 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hapert, Severinuskapel 
                 Gebedsviering (onder voorbehoud)

Bekering van de 
H. apostel Paulus
Woensdag 25 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Casteren, Kerk, Gebedsdienst
19.00 uur: Bladel, Kerk, Meditatie

HH. Timoteüs en Titus
Donderdag 26 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Gebedsdienst

H. Angela Merici
Vrijdag 27 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 

Vooravond
Zaterdag 28 januari
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius  
                 (m.m.v. Gemengd koor)

4e Zondag door het Jaar
Zondag 29 januari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Cantor)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 28 en 29 januari)

Bladel zondag:
- Ans van de Molen-Peters
- Jan Jansen en Jo Jansen-Willems 
  en dochter Nanny
- Toon en Miet Fabrie-Meulenbroeks 
  (nms. kinderen Meulenbroeks)
- Uit dankbaarheid

Casteren:
Geen intenties 

Hapert:
- Gerrit en Greet Meyer-van Gisbergen
- Overleden ouders Boon-Liesting (f)

Hoogeloon:
Geen intenties 

Mededeling:
-  Van 15 t/m 22 januari is de Week van gebed 

voor de eenheid van de christenen. We 
denken heel bijzonder aan de christenen in 
Rusland en Oekraïne, dat zij instrumenten 
van vrede en verzoening kunnen zijn.

INFORMATIEF

Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

3e Zondag door het Jaar
Zaterdag 21 januari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Overleden ouders Pluijms-van Bommel 
  en overleden familie

Zondag 22 januari
09.30 uur: Eucharistieviering 
(m.m.v. koor Sint Clemens)
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Piet van de Ven (vw. jaargetijde)
- Cor Hendrikx
- John Jansen
- Sjef Merckx en Riek Merckx-Maas
- Harrie van Eekert en 
  Pieta van Eekert-Vermeulen
- Cees Vosters-van Limpt
- Janus Maas, Marie Maas-Jacobs en zoon Bert

Maandag 23 januari
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 24 januari
19.00 uur: Eucharistieviering
- Miet Lauwers

Feest: Bekering van de 
H. Paulus, Apostel
Woensdag 25 januari
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Donderdag 26 januari
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 27 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 Voed-
selbank in de Mariakapel neerzetten. Graag 
houdbare producten. Alvast hartelijk dank!

Je kunt de missen ook online volgen op 

www.sintclemens.eu/kerk-tv

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 22 januari: 10.00 uur. Ds. M.J. Kreeft uit Eersel
Zondag 29 januari: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 5 februari: 10.00 uur. Ds. W. Dekker uit Veldhoven          

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
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
Zondag 5 februari: 10.00 uur. Drs. R. Wijkhuizen uit Helmond

- Voor actuele informatie en de link voor de online-dienst zie: www.pkn-eersel.nl
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Lekkere én 
gezonde 

maaltijden
 

aan huis 
bezorgd!

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

MAALTIJDSERVICE

Een mooi 
afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

www.pc55.nl 
goed om te weten

INFORMATIEF

Maandag:  08.00 uur-12.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
 09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
                       09.00 uur-10.30 uur: bestuur overleg SVH 
 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/koffie drinken/praatje maken
 
Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten Den Engel
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
  
Woensdag:       08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

Donderdag:      09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 09.30 uur-10.30 uur: computercursus Klik&Tik, bibliotheek
                       09.30 uur-12.00 uur: dagopvang ‘t Kwetternest
  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/koffie 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
 10.00 uur-12.00 uur: overleg dagopvang D’r tussen uit
  09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koffie drinken/praatje maken
 Na de middag voortaan gesloten

Alle senioren, gehandicapten en chronisch zieken zijn van harte welkom!

Gebedsvieringen in 
De Poel in Netersel
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 koffie/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

AGENDA 
MAANDAG 
23 JANUARI 

T/M 
VRIJDAG 27 JANUARIDANKBETUIGING

Wij willen iedereen bedanken voor de vele kaarten, berichtjes,  
bloemen en bezoekjes die wij mochten ontvangen 

tijdens de ziekte en na het overlijden 
van ons moeder en oma

Jopie Maas-van Berkel 

Speciaal dank aan huisarts Hans Hendriks 

Kinderen en kleinkinderen 

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de belangstelling 
en de vele bezoekjes van vrienden, bekenden en familie, 

ook in de laatste weken van haar leven. 

Dit heeft haar goed gedaan. 

Ook wij zijn erg dankbaar voor de hartverwarmende reacties
die we mochten ontvangen bij het overlijden en afscheid van 

Nel Michiels-Linschoten 

Kinderen en kleinkinderen

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele lieve,
hartverwarmende reacties en blijken van medeleven die wij hebben

mogen ontvangen bij het heengaan en afscheid van
mijn lieve man, onze vader, opa en superopa

Kees Michiels 

Dank aan pastoor Schilder, dokter Herremans en de
medewerkers van team Bladel Buiten van Zuidzorg voor de

professionele en liefdevolle zorg.

Uw steun heeft ons goed gedaan.

Riet Michiels-Lamers, kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen
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Waterontharders

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

WOUTERS WATERONTHARDERS

Stop 
kalkaanslag

Zacht en
lekker water

Kosten 
besparen

Minder 
huidirritatie


