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Afspraak maken? 
Bel 06-31750599 

vanbommeloptiek.nl 

Ervaar het gemak van 
de opticien bij u thuis

Ontvang nu 

20% KORTING 
op een paar glazen*

ACTIE

* Actie geldig t/m 31 januari 2023

Geld Geld 
Besparen?Besparen?
Slim Energie, 
Mastbos 19, 
5531 MX Bladel

Wil van der Aalst 
energieadviseur
wil@slim-energie.nl
06-51345303 | 0497-782567 

slim-energie.nl

PlaatsPlaats
zonne-zonne-

panelen!panelen!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Lees de folder 
die in deze krant 

is bijgesloten!

Kleinschalige particuliere woonzorg.
Persoonlijk & zorg op maat.

www.hapertsekluis.nl
KERKSTRAAT 3A  l  HAPERT
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B. Geboers • De Wijer 10 C  •  Hapert
Tel. 0497 387575
www.kunstgebit.biz

Geen verwijzing nodig.
Wij zijn ook in het weekend bereikbaar.

De behandeling is ook mogelijk onder narcose.

Zeer vereerd door 
nominatie
Wethouder Jansen uit Bladel maakt 
kans op titel ‘Beste Bestuurder’

Door Renate Matthijssen

BLADEL - Bijzonder vereerd was wethouder 
Davy Jansen toen hij de nominatie ontving 
voor ‘Beste Bestuurder van een kleine ge-
meente’. De jaarlijkse verkiezing wordt uit-
geschreven door het vakblad Binnenlands 
Bestuur en de genomineerden worden 
grondig gescreend. Alleen daarom al is de 
wethouder trots. Maar één ding knaagt: hij 
weet niet wie hem aangemeld heeft.

Blij en vereerd
Het jaarthema van de verkiezing is: Be-
kwaam, Betrouwbaar en Betrokken, de slag 

om het vertrouwen’. Woorden waarin de 
Bladelse wethouder zich wel herkent. “Ik 
hoop in ieder geval dat anderen mij zo zien”, 
zegt hij. “Ik doe elke dag weer mijn uiterste 
best om mezelf in te zetten voor de samen-
leving en aan de nominatie te zien, wordt dat 
gewaardeerd. Ik moest echt even twee keer 
knipperen toen ik de mail binnen zag komen. 
Er stond ‘onder embargo’ op de onderwer-
pregel en dat triggerde me om de mail 
meteen te openen. Ja, ik was echt blij en voel 
me nog steeds vereerd.”

Winnen
Nu de nominatie een feit is, wil Jansen win-
nen ook. “Dan komt de sportman in mij 
naar boven”, lacht hij. “Ik deel alles op social 
media en heb mijn netwerk laten weten van 
de nominatie. Daar komen echt heel leuke 
reacties op. Uit onverwachte hoek ook, zoals 
van oud burgemeester van Houdt. Mijn be-
richten worden veelvuldig gedeeld; door de 
Juridische Hogeschool, door het legeronder-
deel waaraan ik verbonden ben en zélfs door 
Bladella. Nou, dan moet het toch helemaal 
goed gaan komen?”

Stemmen
De nominatie is gedaan door iemand ‘uit 
de politiek’, dat zijn de spelregels. Stemmen 
mag iedereen. Ga naar de site www.beste-
bestuurder.nl en breng je stem uit. Let op: je 
krijgt eerst de keuze om op een bestuurder 
van een grote gemeente te stemmen, daar-
na een bestuurder jonger dan 40 jaar, (waar 
Jansen uiteraard ook makkelijk voor geno-
mineerd had kunnen worden) en pas daarna 
komt Davy Jansen in zicht, als bestuurder 
van een gemeente met minder dan 35.000 
inwoners. Je krijgt een mailtje ter bevestiging 

BLADEL - 
Eindelijk is 
het weer 
zover! We 
gaan dit jaar 
weer op zon-

dag ouderwets carnavallen en dat begint 
voor ons met het carnavalsconcert. Tradi-
tioneel een week voordat het grote feest 
losbarst, geven wij een voorproefje om 
alvast goed in de stemming te komen. Dit 
jaar staat het concert in het teken van het 
Songfestival. Een middag met veel beken-
de muziek en een hoog meezinggehalte.

Koninklijke Harmonie L’Union kijkt er naar uit 
om er een gezellige middag van te maken. 
Het is immers even geleden dat we met alle 
orkesten het podium van Den Herd betraden. 
Op de zondagmiddag zullen al onze orkesten 
en slagwerkgroepen van zich laten horen. We 
beginnen met de allerkleinsten en ook onze 
gezamenlijke percussiegroep uit Hapert en 
Bladel is van de partij. Natuurlijk mogen het 
jeugd- en harmonieorkest niet ontbreken. 

Tijdens deze muzikale middag zullen de ver-
schillende orkesten bekende nummers laten 
horen. Wat dacht je van de bekende hit ‘Ding 
a Dong’ van Teach In en kennen jullie ‘Birds’ 
nog van Anouk? Natuurlijk gaan we ook knal-
len met een ABBA-medley. We laten ook de 
grote hit ‘Arcade’ niet aan ons voorbij gaan en 
onze leden laten hun zangkwaliteiten horen 
bij ‘Euphoria’. Kortom, het belooft een gezelli-
ge middag te worden met vele bekende hits. 

Het concert is op zondag 12 februari en is 
gratis toegankelijk, en begint om 14.00 uur in 
CC Den Herd in Bladel.

Carnavalsconcert 
Koninklijke Harmonie L’Union
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De boodschap-
pen zijn duur-
der geworden, 
de energiere-
kening is flink 

gestegen. Het kan lastig zijn om met je in-
komen iedere maand rond te komen. Voor 
inwoners met een laag inkomen hebben we 
dit jaar een extra aanbod vanuit de gemeen-
te. Zij kunnen zich aanmelden voor een gra-
tis bezoek van een energieambassadeur.

Een energieambassadeur bekijkt samen met 
jou waar je in huis nog energie kunt besparen. 
Hij geeft tips op maat en kan kleine energie-
besparende materialen bestellen die hiervoor 
nodig zijn. Er zijn voor de bewoners zelf geen 
kosten aan verbonden. De energieambassa-
deur is een vrijwilliger uit onze gemeente die 
het leuk vindt om andere inwoners te hel-
pen om energie te besparen. Er zijn meerde-
re energieambassadeurs in onze gemeente. 
Zij hebben een speciale training gevolgd bij 
KempenEnergie zodat ze weten waar ze op 
moeten letten en tips op maat kunnen geven. 
De coördinatie van de inzet van de energieam-
bassadeurs is in handen van onze welzijnsor-
ganisatie CordaadWelzijn. Alle inwoners die 
hiervoor in aanmerking komen, ontvangen 
komende maanden een brief vanuit de ge-
meente. Je kunt je dan zelf aanmelden voor 
een bezoek. Heb je vragen over dit aanbod? 
Neem dan contact op met Marit van Dooren 
via m.vandooren@reuseldemierden.nl of via 
088-4970166. Wil je ook energieambassadeur 
worden? Graag! Voor meer informatie en aan-
melden kun je contact opnemen met Henk van 
Hugten van CordaadWelzijn via henkvanhug-
ten@cordaadwelzijn.nl of 06-27364650.

INFORMATIEF

Groot Assortiment in 
Kamerplanten, 

Binnerpotterie en 
Woonaccessoires

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

Frisdrankvoordeel trays á 24 stuks

Groot Assortiment in Kamerplanten!

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

AFHAALPUNTEN

Heb je PC55 een keer niet ontvangen?

De Hapertse Hofdame Markt 4  Hapert
Jumbo Supermarkt Markt 26  Hapert

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

Autocare Jan van Rooy Hoofdstraat 5 Hoogeloon

Supermarkt Plus Kuilenhurk 1 Vessem

Welkoop  Vooreind 16a Hulsel

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

Van Hoof Fietsen De Hoeve 1 Netersel

De Schakel De Stad 5  Hooge Mierde

Supermarkt Plus Nieuwstraat 9 Eersel 
Supermarkt Jumbo Willibrorduslaan 8  Eersel 

1. Is jouw hart net zo vol van Hapert als dat 
van ons? Gaat jouw hart sneller kloppen van 
buiten de lijntjes kleuren, de moeilijkste vra-
gen bedenken en de grappigste opdrachten 
verzinnen? Dan zoeken wij jou…. niet!
Wij zijn namelijk opzoek naar een opvolg(st)
er voor onze penningsmeester Paula. Dus 
ben jij ook zo’n Haoperts genie met cijfers en 
wil jij je inzetten voor onze begroting, factu-
reringen en administratieve werkzaamheden 
in het programma Snelstart? Dan ben je van 
harte welkom om je aan te melden met een 
leuke inzending.
 
2. Toch niet zo van de cijfertjes en adminis-
tratieve werkzaamheden? Dan hebben wij 
een andere leuke plek in ons bestuur voor 
jou! Heb je affiniteit met het vormgeven 
en opmaken van teksten, social media en  
foto’s? Lees dan snel verder!
Wij zoeken de helpende hand voor onze Marije, 
die zich inzet voor al het moois wat je tijdens en 
rondom de Hapertse Dorpsquiz ziet. Om haar 
zo goed mogelijk te kunnen ondersteunen zijn 
we opzoek naar een creatieve kameleon die 
bekend is met Illustrator, InDesign of soort-
gelijke programma’s voor het creëren van de 
leukste plaatjes voor in ons quizboek of voor 
op onze socials. Laat je creativiteit zien in je 
aanmelding die je tot en met 1 maart 2023 kan 
sturen naar hapertsedorpsquiz@gmail.com.
 
3. Van de Pals tot de Pan, van de Casterse- 
dijk tot Lemel, de industrieterreinen, de 
Cartier- en Hapertse Heide. Dit alles be-
hoort tot ons mooie Hapert waar wij ie-
dere keer weer een knallende editie van 
de Hapertse Dorpsquiz neerzetten. Ben jij 
degene die de onmogelijkste vragen en 
opdrachten mogelijk kan maken? Kun jij 
die echte hersenkrakers op papier zetten? 
Loop jij over van de creativiteit?
Wij zijn op zoek naar iemand die ons bestuur 
vol knappe koppen komt versterken met het 
bedenken van de quizvragen en de doe-op-
drachten voor de volgende edities van de 
Dorpsquiz. Dus wil jij de teams een uitdagen-
de avond geven in een volgende editie? Pre-
senteer jezelf dan aan ons via een sollicitatie 
naar hapertsedorpsquiz@gmail.com. Dit kan 
tot en met 1 maart 2023.

Wie o Wie?

BERGEIJK - Nadat de Gezelligheidsrit van-
wege de corona-lockdowns de afgelopen 
twee jaar niet kon doorgaan, organiseert 
MTC Bergeijk op zondag 29 januari weer 
als vanouds haar traditionele Gezellig-
heidsrit.  

De Gezelligheidsrit is een motortoer-
tocht met een lengte van ongeveer 100 km.  
Inschrijven voor de rit kan tussen 10.00 en 
12.00 uur bij Verkeersschool van de Moos-
dijk, Eykereind 68 in Bergeijk. Deelname kost  
€ 6,50 per motor. 

De gezelligheid, koffie/thee voor en na de rit 
en soep bij terugkomst, zijn in de prijs inbe-
grepen. De rit is uitgezet op GPS (Garmin/
gpx-bestand) en kun je individueel of met je 
eigen groep rijden. Heb je geen GPS? Rij dan 
om 11.00 uur mee met leden van MTC Bergeijk.

We hopen dat het een mooie, droge en zonni-
ge winterdag wordt en dat we weer heel veel 
motorrijders mogen begroeten. Heb je nog 
vragen of wil je meer informatie? Mail dan 
naar mtcbergeijk@chello.nl of bel Piet Bie-
rens (06-13639516).

Zondag 29 januari 
Gezelligheidsrit MTC Bergeijk

De stichting 
Rupingh bouwt 
in de desa 
Umauta-Dokar 
op Flores 112 
toiletten. De 
stichting Hara-

pan steunt dit project met een donatie van 
€ 4.700,- uit de opbrengsten van enkele 
van onze acties.                                                            

Stichting Rupingh is opgericht in 1998, be-
oogt geen winst en heeft als missie: het ver-
beteren van de leefomstandigheden van de 
bevolking op het Indonesische eiland Flores. 
Dit realiseert de stichting door middel van  
(kleinschalige) projecten op het gebied van 

watervoorziening, gezondheid en onderwijs. 
Aandachtspunten waar ook Harapan zich 
voor inzet, ook op Flores. Ook ondersteunt 
Rupingh kansarme kinderen in opvanghuizen 
of kampongs.

Op 20 km afstand van de stad Maumere ligt 
desa Umauta-Dokar in een bergachtig ge-
bied. Er wonen 1237 mensen in 243 gezinnen. 
De sanitaire voorzieningen van een groot 
aantal gezinnen is erbarmelijk. Bijna 50% van 
de gezinnen beschikt niet over een eigen toi-
let, deelt deze of maakt gebruik van een ge-
improviseerd toilet, soms gaat men naar het 
bos. Dit leidt tot vervuiling en slechte hygi-
enische omstandigheden. Een toilet zoals de 
stichting Rupingh die bouwt kost ± € 410,-.

Toiletten voor 
desa Umauta-Dokar op Flores

Bezoek van een 
energieambassadeur

De gemeente heeft aan twee partijen toe-
stemming gegeven om glasvezel aan te 
leggen. Dit zijn Brofiber en Delta Fiber. Er 
komen dus twee aparte glasvezelnetwer-
ken. 

Internet via glasvezel zorgt voor een stabiele-
re en snellere verbinding en een nog scher-
per beeld. Zij gaan hier in 2023 mee aan de 
slag in Reusel. Als inwoner en/of ondernemer 
bepaal je zelf of je een aansluiting wilt. Met de 
glasvezelbedrijven is afgesproken dat zij zo-
veel mogelijk samenwerken bij het plaatsen 
van de kabels. Meer weten? Kijk dan op 

www.reuseldemierden.nl/aanleg-glasvezel

Aanleg glasvezel
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van je stem en dan wordt het spannend: gaat 
wethouder Jansen met de titel aan de haal?

Feestelijke uitreiking
Tijdens een feestelijk diner op 1 februari in 
Tilburg zal de winnaar bekend worden ge-
maakt. Die datum is geblokkeerd in de agen-
da want wethouder Jansen wil erbij zijn. “Ik 
mag twee mensen meenemen; uiteraard is 
dat mijn vriendin Maaike maar ik weet het 
goed gemaakt. Ik heb geen idee wie mij ge-

nomineerd heeft. Als diegene zich meldt, 
mag hij of zij mee naar het diner.” Wethouder 
Jansen heeft de overwinningsspeech nog 
niet geschreven. 

Hij lacht: “Daar denk ik nog even over na. 
Sowieso ga ik – áls ik win - zeggen dat het 
geen verdienste van mij alleen is. Ik kan mijn 
werk alleen goed doen in een goedlopende 
organisatie. De eer is dan net zo goed voor 
mijn collega’s in het gemeentehuis. En 
uiteraard ook voor de inwoners die mij het 
vertrouwen geven mijn werk te doen.”

vervolg van pagina 1

LOKAAL

Medisch pedicure • Pedicure • Pedicure deluxe

Pleun Bottram

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

De 
professionele 

pedicure

Bladel

ANTOON VAN DER HEIJDENSTRAAT 6 - 5527 BV HAPERT 

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

• NIEUWBOUW
• VERBOUW

• RENOVATIE
 Oude Provincialeweg 23  •  Hapert

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

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

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

Gerechten zijn verpakt in milieuvriendelijke magnetronbestendige bakjes.

WEEKAKTIE VOOR AFHALEN!
€ 17,50

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

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

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

Onbeperkt eten én 
drinken*

All inclusive vanaf

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

 MA-WO-DO VR-ZA-ZO

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

WE  ZOEKEN  EEN  WEEKENDHULP

BEZORGERS 
GEZOCHT 

Wil je voor een 
aantrekkelijke vergoeding  

1 x per week PC55 bezorgen?

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

• Vessem omgeving Putterstraat  
• Vessem omgeving Groenewoud 

Mail voor informatie naar 
bezorgers@bravom.nl of 

bel 06-58932875

TE HUUR PER 1-3-2023
OPSLAGHAL +/- 150 M2 

Met roldeur te Hooge Mierde 
enkel voorzien van verlichting.
Huurprijs € 700,= per maand.

Bij interesse mailen naar 
d.hendrikx3@chelllo.nl

Te koop, 
nette woonunit 

te Hooge Mierde
Bij belangstelling bellen 

06-29572908

Wij organiseren in de carnavalsvakantie van  
20 t/m 24 februari weer leuke activiteiten voor 
kinderen in de leeftijd van 4 t/m12 jaar.  
Alle kinderen zijn welkom.  
 
De kinderen komen dan 5 dagen van 10.00uur 
tot 15.00uur dus niet overnachten. Tijdens deze 
dagen leren de kinderen spelenderwijs heel veel 
over pony’s en ezels.  

 
   Er zijn nog plekjes beschikbaar maar wacht niet te 
lang want vol is vol.  

 
Deze activiteiten worden georganiseerd op onze locatie aan de 
Achterste Heikant 4 in Reusel.  
 
Bij coaching Bianca kun je ook terecht voor individuele begeleiding, 
kinderfeestjes, ezelwandelingen en nog veel meer.  
 
Neem een kijkje op de website www.coachingbianca.nl, stuur een 
berichtje of bel naar  06-19881640. 
 

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

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

Klik & Tik
Ook kun je op deze momenten de gratis cursus 
Klik & Tik volgen, waar je leert omgaan met 
computers en internet. Deze gratis cursus is 
bedoeld voor mensen die willen leren omgaan 
met de laptop of tablet. We beginnen bij het 
begin. En dan gaan we stap voor stap verder. 

In de cursus wordt eerst aandacht besteed aan 
het leren typen, e-mailen en het internet op-
gaan. Daarna leer je online zoeken, websites 
bekijken, online formulieren downloaden en 
invullen en maak je kennis met social media.

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

Dagen en tijden
-  Bladel: iedere donderdag van 11.00 tot 12.00 

uur in Bibliotheek Bladel, Markt 4.
-  Hapert: iedere donderdag van 09.30 tot 

10.30 uur in MFA Hart van Hapert (ruimte 

van d’Ouwe Pastorie). 
-  Reusel: iedere dinsdag van 11.00 tot 12.00 

uur in Bibliotheek Reusel, Kerkplein 5.

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

Klik & Tik: beter worden 
in digitaalREUSEL-DE MIERDEN - Op 

woensdag 15 februari or-
ganiseert de Zonnebloem 
afdeling Reusel-De Mier-
den een quizmiddag in De 
Klok, Turnhoutseweg 32 in 
Reusel.

Aanvang van de middag is om 13.30 uur en 
rond de klok van 16.30 uur zullen we deze 

middag afsluiten. Het belooft weer een gezel-
lige middag te worden.

Wilt u zich ook aanmelden bij de Zonnebloem 
als gast of vrijwilliger, dan kunt u vrijblijvend 
informeren. Voor informatie: Reusel: Ben van 
Limpt, tel. 0497-336734, Hooge Mierde: An-
nemie van Limpt, tel. 013-5091904, Lage Mier-
de: Joke de Rooij, tel. 013-5092510 en Hulsel: 
Miranda Michelbrink, tel. 013-5091976.

Quizmiddag Zonnebloem afdeling Reusel-De Mierden

Gezond eten en drinken is voor iedereen 
belangrijk. Maar wat verandert er, wanneer 
je zelf te maken hebt met dementie of wan-
neer je zorgt voor iemand met dementie? 

Wat doet dementie met je eetpatroon, je 
smaakbeleving en voedingstoestand. Waar 
kun je op letten? We vragen een diëtiste om 
uitleg en tips bij eten en drinken. En dat bij 
verschillende fases in het ziekteproces. Een 
diëtiste is onze gastspreker.

Datum: donderdag 9 februari. Locatie: De 
Eikenburg, Eikenburg 10 in Eersel. Aanvang: 
19.30 uur (zaal open om 19.00 uur). Toegang 
is gratis, evenals koff ie en thee.

Alzheimercafé over voeding en dementie
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Gisteren kon hij het ook, 
waarom vandaag dan niet?!
Regelmatig komen ouders in mijn praktijk met de vraag: “Waarom lukt het mijn kind om 
zich de ene dag zonder problemen aan te kleden en de andere dag moet ik hem met alles 
helpen”. Ook de vraag, waarom hun kind maar niet kan onthouden dat hij bijvoorbeeld zijn 
gymtas op moet ruimen, komt regelmatig voorbij.  Ouders geven aan dat ze het al zo vaak 
hebben gezegd en soms lukt het wel, waarom al die andere momenten dan niet?

Dit soort vragen kunnen over allerlei dagelijkse handelingen gaan. Het is heel moeilijk te  
begrijpen waarom sommige kinderen zo wisselend zijn in wat ze wel en niet kunnen. Dat vraagt 
ook veel van het geduld van ouders. Dat het regelmatig tot gemopper leidt is heel goed te  
begrijpen….. Ouders gaan ook twijfelen en denken dat ze zelf iets niet goed doen of dat hun 
kind er gewoon geen zin in heeft en het expres doet.

Natuurlijk proberen kinderen dingen uit en zullen ze ook wel eens bewust iets (niet) doen om te 
kijken wat de reactie is. Over het algemeen ga ik ervan uit dat kinderen, op die momenten dat 
ze er niet uitkomen, echt een hulpvraag hebben. 

Daarmee bedoel ik dat ze op dat moment niet bewust een taak niet (goed) uitvoeren, maar 
echt niet meer weten hoe ze deze moeten uitvoeren. Ze hebben dan echt hulp nodig om weer 
verder te kunnen.

Hou er op die momenten rekening mee dat je kind waarschijnlijk al te veel informatie (prikkels)  
heeft binnengekregen (dit kan ook 's morgens vroeg al het geval zijn). Er kunnen allerlei dingen  
meespelen waardoor het hoofd van het kind al te vol zit of hij gewoon niet bij de juiste  
informatie kan. 

Het laatje, in het hoofd, waarin bijvoorbeeld de informatie zit voor de volgorde waarin je kind 
zich moet aankleden gaat op dat moment niet open… Gisteren werd je kind heel anders  
wakker en ging het laatje met de juiste informatie heel gemakkelijk open. Toen lukte het dus 
wel om zich goed aan te kleden!

Door je kind even op weg te helpen, en daarmee weer wat rust te krijgen in zijn hoofd, kan hij 
zich waarschijnlijk verder alleen aankleden. Zorg er in ieder geval voor dat je laat merken dat je 
snapt dat het nu wat lastiger is en ga het daarna samen oplossen. Op die manier voelt je kind 
zich gehoord en ben je zelf veel minder gefrustreerd, omdat je ervan uitgaat dat het vandaag 
dus even niet lukt. Morgen weer een nieuwe dag!

Herken je dit in jouw gezin en wil je er meer over weten? 
Bel of mail me dan voor een afspraak. Ook kun je op woensdag 15 februari tussen 09:30 en 
10:30 uur binnenlopen tijdens het Opvoedspreekuur.

Jolijn Monteiro
Psycholoog voor ouders, kind en gezin

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

JONG & OUD

WESTELBEERS - Op zondag 5 februari, 
om 14.30 uur, is er een optreden van Mar-
jolein Meijers, samen met Walter Kuipers 
en Onno Kuipers, in de Cultuurboerderij, 
Voldijnseweg 8 in Westelbeers.
 
Het trio Marjolein Meijers, Walter Kuipers en 
Onno Kuipers hebben hun sporen in de mu-
ziek ruimschoots verdiend. ‘Familieportret’ zit 
vol mooie terugblikken en maakt nieuwe her-
inneringen. Geïnspireerd door portretten van 
onze familie door de jaren heen, waarvan we 
soms het verhaal kwijt zijn. Als een muzikaal 

feestje uit alle windstreken van de akoesti-
sche muziek. Zeg maar folk in een nieuwe jas, 
maar dan zonder geitenharen sokken. Dat is 
zeker!

Uniek door niet alleen de muzikale variatie, 
maar ook de doorleefde cabareteske omlijs-
ting door Marjolein Meijers. Volgens Peter 
Moree van de band Pekel: “Je gelooft me 
niet Marjolein, maar jullie zijn zo ongeveer de 
beste folk band van Nederland…!” 

Wees welkom!

Marjolein Meijers met ‘Familieportret’ 
in de Cultuurboerderij

De wachttijden voor huishoudelijke on-
dersteuning nemen in heel Nederland toe. 
Ook in de gemeente Reusel-De Mierden 
en Eersel is de situatie zorgwekkend. De 
wachttijd is inmiddels opgelopen naar en-
kele 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 ondersteu-
ning op tijd beschikbaar is voor die inwoners 
die het écht nodig hebben, die de ondersteu-
ning niet zelf kunnen regelen en betalen. En 
ook geen hulp kunnen krijgen van iemand uit 
de omgeving. Gemeenten en aanbieders on-
derzoeken 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 colle-
ga’s. Maar ook door een beroep te doen op 
inwoners om voor zichzelf en voor elkaar te 
zorgen wanneer dit kan. De gemeentes staan  
voor een samenleving waarin iedereen mee 
kan doen en inwoners verantwoordelijkheid 
nemen voor hun eigen rol hierin. 

Wat kun je zelf doen?
Kun je niet alles zelf meer en heb je behoefte 
aan ondersteuning bij het huishouden? Mo-
gelijk kunnen buren, vrienden of familieleden 
iets betekenen. Is dit niet het geval? Dan kun 
je misschien een particuliere schoonmaak-
hulp 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 chroni-
sche aandoening die zelfstandig wonen. Dit 
is geregeld in de Wet maatschappelijke on-
dersteuning (Wmo). Een melding voor huis-
houdelijke ondersteuning op grond van de 
Wmo moet worden gezien als laatste stap, als 
alle andere mogelijkheden niet voorhanden 
zijn. Je leest hier meer over op: 

www.reuseldemierden.nl/
zorg-en-welzijneersel.nl/
hulp-bij-het-huishouden

Druk op huishoudelijke ondersteuning
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Door Renate Matthijssen

HAPERT - Er lijkt 
een nieuwe traditie 
te zijn ontstaan bij 
cv de Pintewippers: 
de Carnavals Top 11. 
Ontstaan in corona-
tijd toen er geen fy-
siek carnaval plaats 
kon vinden maar de 
Pintewippers van 
mening waren dat 
er dan maar sfeer 

moest komen in de huiskamers. Het bleek 
een succes en daarom wordt ook dit jaar 
een Top 11 georganiseerd. Het grote ver-
schil met voorgaande jaren: nu is het in 
de zaal van MFA Hart van Hapert en kan  
iedereen aanwezig zijn.

Stemlijsten
Nee, een paard staat er niet in de gang bij MFA 
Hart van Hapert op zaterdag 18 februari. Al-
thans niet letterlijk maar een feestje wordt het 
wel. “Wij brengen de carnavalsmuziek naar je 
huiskamer”, vertelt Kevin Verdonschot. “Voor-
gaande jaren kregen we echt veel stemlijstjes 
binnen. Daaruit stelden we de Top 11 samen 
die we op KempenFM draaiden. De reacties 
waren echt goed en dus gaan we ermee door.” 
Stemmen kan via www.pintewippers.nl 

Top 11-café
Op 18 februari zal er een heus Top 11-café ge-
organiseerd worden. “Met tafels en stoelen  

voor wie wil zitten, muziek op een niveau 
waarbij ook nog gebuurt kan worden en een 
programma voor jong en oud”, gaast Kevin 
verder. “Prominente Pintewippers komen een 
stukje zingen, ter verhoging van de feest-
vreugde.” Om 14.00 uur begint het program-
ma en daarmee ook meteen de uitzending op 
KempenFM. “Het programma wordt gepre-
senteerd door Arie van de Pol – ook wel be-
kend als Prins Polarie – en Joey Nabben, die 
als sidekick aanwezig is. Nét voor het nieuws 
van drie uur wordt bekend wie de winnaar 
van 2023 is en welke carnavalshit het liefst 
geluisterd wordt.”

Classics
Met de bekendmaking van dat nummer is het 
feest nog niet voorbij. Van drie tot vier komen 
namelijk de échte klassiekers voorbij. “Dat 
zijn de echte gouwe ouwen”, vertelt Kevin. 

“Bloemetjesgordijn, Paard in de gang en Bij 
Hoevelaken linksaf, ik kan me niet voorstellen 
dat deze nummers dan niet te horen zullen 
zijn. Wie aanwezig is in de zaal, kan letterlijk 
‘efkes vurpruuve’ van carnaval want we gaan 
met lekkere prikkers rond.”

Nummer 1
En dan is het nog steeds niet gedaan, het 
kan niet op bij de Pintewippers. “Van vier tot 
vijf gaat het dak eraf”, voorspelt Kevin. “Dat 
draaien we de nummers waarbij het gega-
randeerd feest wordt. Het is niet ondenkbaar 
dat de hele zaal ‘van links naar rechts’ gaat 
maar dat gaan we beleven. In dit uur zal ook 
bekend worden gemaakt welke artiest op 
nummer 1 staat. Veul Gère won in 2021, vorig 
jaar ging Jan Biggel met de prijs naar huis en 
wie het dit jaar gaat worden? Kom vanaf 13.30 
uur naar MFA Hart van Hapert en maak het 

live mee. Dan zie je trouwens ook meteen wie 
Paar van het Jaar is geworden.”

Drie uurkes vuraf...
De Carnavals Top 11 van cv de Pintewippers, dit jaar voor ’t eerst live

Op 18 februari zal er een heus Top 11-café georganiseerd worden. “Met tafels en stoelen voor wie wil zitten, muziek op een niveau waarbij ook nog gebuurt kan worden en een 
programma voor jong en oud”, gaast Kevin verder. “Prominente Pintewippers komen een stukje zingen, ter verhoging van de feestvreugde.” Om 14.00 uur begint het programma en 
daarmee ook meteen de uitzending op KempenFM. “Het programma wordt gepresenteerd door Arie van de Pol – ook wel bekend als Prins Polarie – en Joey Nabben, die als sidekick 
aanwezig is. Nét voor het nieuws van drie uur wordt bekend wie de winnaar van 2023 is en welke carnavalshit het liefst geluisterd wordt.”

VERMAAK
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Aannames zijn iets waar ik tegelijkertijd 
heel slecht tegen kan en dingen waar ik 
mezelf ook nog wel eens op betrap. Het 
is ook een thema waar ik regelmatig over 
schrijf; niet om je de les te lezen, maar juist 
voor een beetje bewustwording. Niemand 
wordt perfect geboren, niemand wordt ooit 
perfect; wat we wel kunnen is leren van 
onze fouten, en ons gedrag aanpassen. 
Iedereen maakt fouten, ik ook. Daar pro-
beer ik me bewust van te worden, en naar 
tekortkomingen te handelen. (Ophouden 
met het uitspreken van 'puzzel' als 'puzel', 
bijvoorbeeld.) 

Sinds april vorig jaar drink ik niet meer. 
Sindsdien heb ik gemerkt hoe onze samen-
leving is ingericht op alcoholconsumptie. 
Het is de nulmeting bij veel sociale aange-
legenheden. Wanneer je gevraagd wordt 
wat je wilt drinken en je 'biertje' zegt, hoef 
je je niet te verantwoorden. Wanneer je 
'cola zero' antwoord, moet dat vaak wel. 
Ben je Bob? Of ben je ziek? Maar jij bent 
toch met de fiets? Één biertje, dat kan toch 
geen kwaad? Voor een vrouw is dat nog 
een stukje erger. Dikke kans dat je dan ge-
vraagd wordt of je zwanger bent. Als je al 
jaren een relatie hebt en/of samenwoont 
en/of een samenlevingscontract hebt en/
of getrouwd bent – dan wordt het onder-
hand wel een keer tijd, toch? 

Hier krijg ik dus stelselmatig jeuk van. 
Er gebeuren hier namelijk twee dingen. 
Ten eerste is er klaarblijkelijk een soort 
calculus waarmee je uit kunt rekenen 
hoe urgent iemand zwanger moet raken. 
Ten tweede ga je hiermee jouw aannames 
projecteren op iemand anders. Wat geeft 
jou het recht om zo over iemand anders te 
oordelen – waar haal je het lef vandaan?

Op deze manier doe je een aanname 
zonder dat je je daadwerkelijk weet wat de 
oorzaak is. Misschien drinkt iemand niet 
omdat alcohol diegene slecht valt. Ook 
voor al dan niet zwanger raken zijn 101 
redenen te bedenken. Lekker dan, als je 
vraagt of het nog geen tijd is om aan kin-
deren te beginnen, en die persoon geen 
kinderen kan krijgen. Of dat simpelweg niet 
wil. Hoor je daar trouwens ook de onder-
toon, 'aan kinderen beginnen'? Je begint 
niet aan kind-enkelvoud; je begint aan 
kinderen-meervoud. Na de eerste hoort 
een tweede te komen, een derde, mis-
schien nog wel meer. 

Het is problematisch als je jouw aannames 
op iemand anders projecteert, zonder dat 
je het hele plaatje kent. Andersom gebeurt 
het ook; we spiegelen ons maar al te gauw 
aan anderen. We zien op sociale media 
ogenschijnlijk perfecte foto's van ogen-
schijnlijk perfecte mensen die hun zaakjes 
ogenschijnlijk veel beter op orde lijken te 
hebben dan wij. Iemand kan nu wel lekker 
in Spanje zitten, diegene zit waarschijnlijk 
gewoon thuis als jij op vakantie bent. 

Doe dus geen aannames over wat je niet 
weet. Ga geen verbanden zoeken, want 
of het nu waar is of niet, dat soort aanna-
mes houdt een heel vervelend systeem in 
stand. Ben jij nog op zoek naar een goed 
voornemen? Minder afgaan op aannames, 
dat is een goed begin. 

Aannames
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BLADEL - Dorien van der Steen van Clus-
ters Boeken en Muziek uit Goirle komt met 
muziekinstrumenten naar de Bibliotheek 
in Bladel. Samen met de aanwezigen wordt 
er naar diverse muziek(stijlen) geluisterd. 

Ook gaan we met kleine muziekinstrumenten 
aan de slag om eenvoudige muziek te maken. 
Iedereen kan meedoen. Het is niet nodig om 
muzikale kennis te hebben. Het doel is om 
samen laagdrempelig, zowel actief als luiste-
rend, van muziek (maken) te genieten.

Over Koff ie en meer...
Dorien komt langs in het kader van Koff ie 
en meer.... Iedere woensdagochtend staat 
tussen 10.30 en 12.00 uur de koff ie, thee en 
een koekje klaar. Iedereen is welkom om dan 
kranten of tijdschriften te lezen, andere men-
sen te ontmoeten en er liggen spelletjes klaar. 
Iedereen kan gewoon vrij binnen lopen. Het 
is niet nodig om lid te zijn van de Bibliotheek.
Iedere tweede woensdagochtend van de 
maand wordt er een activiteit georganiseerd.

Aanmelden
Deze activiteit is op woensdag 8 februari om 
10.30 uur. Voor activiteiten is wel gewenst dat 
mensen zich vooraf aanmelden. Dit kan via 
de agenda van Bibliotheek Bladel op www.
bibliotheekdekempen.nl. Aanmelden kan ook 
aan de balie van de Bibliotheek aan de Markt 
4 in Bladel.

Muziek voor ouderen bij 
Koffi  e en Meer...

EERSEL - Het was een bijzonder moment 
tijdens de kerstbijeenkomst van de vrij-
willigers van het Kempenmuseum de Acht 
Zaligheden. Tussen de toespraken en de 
uitvoering van het koor, werd Carla warm 
welkom geheten. Als ambassadeur van 
de vrede en voorzitter van de WPF-Veld-
hoven/de Kempen werd zij gevraagd om 
stil te staan bij de Wereldvredesvlam, die 
sinds april permanent brandt bij de ingang 
van het museum, als teken van vrede en 
verdraagzaamheid. 

Een prachtig gebaar van de vrijwilligers, die 
de aanschaf van deze originele Wereldvre-
desvlam hebben mogelijk gemaakt. Zo’n be-
langrijk signaal van vrede in deze tijd!

Om duidelijk te maken waar de vlam voor 
staat even een kort stukje geschiedenis. In 
1999 zijn op de vijf continenten 7 vredesvlam-
men ontstoken. De vlammen zijn aangesto-
ken door vredesambassadeurs aan vuren, 
die voor vrede van betekenis zijn. Zo komt 
het vuur bij het graf van Mahatma Ghandi 
vandaan, is het als Olympisch vuur gebruikt 
en heeft prinses Irene voor Europa het vuur 
aangestoken. In Wales zijn de zeven vlammen 
samengebracht tot de World Peace Flame, 
die daar permanent brandt in een monument. 
Aan deze vlam worden steeds weer opnieuw 
wereldwijd vredesvlammen ontstoken, in de 
vorm van monumenten en olielampen. Ook 
worden er kaarsjes en waxinelichtjes aan 
aangestoken, die dan uitgeblazen, weer wor-
den doorgegeven. Zo geven we letterlijk het 
licht en de vrede door.

Bij Carla thuis brandt de Wereldvredesvlam 
al jaren dag en nacht als teken van vrede. Tij-
dens de kunstmarkt in april en de kadootjes-
markt in november zijn er veel waxinelichtjes 

uitgedeeld, die aan onze lamp zijn aangesto-
ken. In Veldhoven en Eindhoven zijn er ver-
schillende permanent brandende vlammen 
en doet de Wereldvredesvlam dienst op 4 
mei, 17 en 18 september en op 24 december. 

Hoe mooi is het, dat de vlam in Eersel het 
Licht en de vrede verbindt. In deze tijd, waar-
in oorlog en onzekerheid zo voelbaar zijn en 
vrede zo belangrijk maakt. In de december-
maand staan we altijd weer stil bij het Licht, 
maar uiteindelijk gaat het erover om elke dag, 
ieder uur, elk moment de vrede te bewaren. In 
en om ons. Voor meer informatie: Carla van 
Olst, www.oya-art.nl

Wereldvredesvlam in 
het Kempenmuseum

Visit BLADEL
Markt 21 a T. 0497381750 
5531 BC Bladel www.visitbladel.nl

Cadeautip:
Snoeperke!
ER OP UIT IN DE REGIO
MET WAT LEKKERS!

Visit REUSEL-DE MIERDEN 
Kerkplein 69 T. 0497642523
5541 KB Reusel www.visitreuseldemierden.nl
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Door Renate Matthijssen

HAPERT - Voor velen is het ’t hoogtepunt 
in de aanloop naar carnaval: het Carna-
valsconcert van Kunst Adelt. Na twee jaar 
afwezigheid gaat het op 10 en 11 februari 
weer los en gaan de muzikanten het pu-
bliek weer vermaken met de gezelligste 
muziek én de leukste acts. Monique van 
der Sanden praat de lezer graag even bij.

Gouwen ouwen
“Het is elk jaar weer een uitdaging om een 
leuk thema te bedenken”, vertelt Monique 
over het aankomend carnavalsconcert. “Dit 
jaar is gekozen voor ‘Back tot he Future’ en 
dat is niet zonder reden. We blikken name-
lijk terug op een prachtig verleden met leuke 
acts en fijne muziek. Onze leden stoppen er 

elk jaar veel werk in om de acts zo grappig 
mogelijk te maken. Als we de reactie van het 
publiek mogen geloven, slagen ze daar goed 
in. We hebben de verschillende groepen ge-
vraagd om hun leukste act nieuw leven in te 
blazen en daaraan hebben ze gehoor gege-
ven. We gaan een paar klassiekers of ‘gouwe 
ouwen’ terugzien. Ik kan niet wachten.”

Nieuw jasje
Wie het carnavalsconcert trouw bezoekt, herin-
nert zich nog wel de act van Dokter Bernard, De 
Zottenband en de spectaculaire act met licht 
en water van de slagwerkgroep. Goed nieuws: 
deze komen allemaal terug. “Sommige in een 
nieuw jasje, andere zoals de act jaren geleden 
gebracht werd. Voor ons wordt het ook een ver-
rassing, maar we kijken er erg naar uit.” 

Muziek
Voor Kunst Adelt zal het niet het eerste con-
cert zijn in MFA Hart van Hapert maar wel het 
eerste carnavalsconcert. Monique: “Bij dit con-
cert is de opstelling anders dan anders en dat 
heeft gevolgen voor het repertoire. We wilden 
openen met de filmmuziek van ‘Back to the Fu-
ture’ maar dat was volgens onze dirigent Erik 
Somers niet haalbaar. We kunnen elkaar name-
lijk niet goed horen omdat we niet in een halve 
cirkel zitten. Voor dit nummer was dat wel van 
belang. Maar het geeft niet, mooie muziek ge-
noeg. We verrassen het publiek toch wel.”

Haopertse Gaoper
Ook anders dan anders is de presentatie van 
de nieuwe Haopertse Gaoper. “Er zijn in de 
voorbije jaren twee nieuwe Gaopers toege-
voegd aan het genootschap: Johan van de 

Ven en Jan Kerkhofs. Zij worden op ludieke 
wijze gepresenteerd tijdens deze avond en op 
passende wijze in het zonnetje gezet.”

Praktische info
Wie erbij wil zijn, doet er goed aan tijdig een 
kaartje te kopen. Dat kan bij de Hapertse 
Hofdame en DA Drogist of op de site www.
carnavalsconcert.kunst-adelt.nl. De zaal gaat 
om 19.00 uur open, de verkoop van lootjes 

voor de loterij begint om 19.30 uur. Natuur-
lijk zijn er weer prachtige prijzen te winnen, 
beschikbaar gesteld door de lokale midden-
stand. De presentatie is in handen van Ludo 
Faes, die het dit jaar zonder zijn maatje Theo 
Jansen moet doen. De muzikanten oefenen 
nog even op de partituren, de acts worden 
nog een keer goed doorgenomen en dan kan 
op 10 februari om 20.11 uur precies het doek 
open voor ‘Back to the Future’. Ben jij erbij?

Back to the Future met Kunst Adelt
Carnavalsconcert Hapertse Muziekvereniging gaat voor reprise van de beste acts

Monique: “Dit jaar is gekozen voor ‘Back tot he Future’ en dat is niet zonder reden. We blikken namelijk terug op een 
prachtig verleden met leuke acts en fijne muziek. Onze leden stoppen er elk jaar veel werk in om de acts zo grappig mo-
gelijk te maken. Als we de reactie van het publiek mogen geloven, slagen ze daar goed in. We hebben de verschillende 
groepen gevraagd om hun leukste act nieuw leven in te blazen en daaraan hebben ze gehoor gegeven. We gaan een 
paar klassiekers of ‘gouwe ouwen’ terugzien..”

AMUSEMENT
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Gas kost momenteel goud geld. Kun je 
dan beter met een andere brandstof ver-
warmen? Er worden allerlei tips en ideeën 
uitgewisseld, soms slim, soms niet, of zelfs 
gevaarlijk.

Elektrisch verwarmen: pas op!
Gas lijkt veel duurder dan stroom. Maar in één 
kuub gas zit veel meer warmte dan in één ki-
lowattuur stroom. Verwarmen op stroom kost 
daarom toch het dubbele. Het loont alleen als 
je maar even op één plek verwarming nodig 
hebt, bijvoorbeeld in de badkamer.

Ook als je een overschot aan stroom van je 
zonnepanelen hebt, is het zolang de salderings-
regeling bestaat voordelig om dat overschot te 
gebruiken voor elektrische verwarming.

Petroleum- en propaankachels: geen goed 
idee
Verplaatsbare kachels op petroleum of 
propaangas geven nauwelijks besparing. De 
prijs van die brandstoff en is, omgerekend, 
slechts iets lager dan de gasprijs. En je moet, 
voor je eigen veiligheid en gezondheid, veel 
ventileren. Zulke kachels hebben veel zuur-
stof nodig! En ventileren kost weer extra 
brandstof.

Hout(pellet)kachels: goed idee, mits...
Deze zijn populair en dat is ook wel begrijpe-
lijk. Hout is nog steeds betaalbaar, omgere-
kend goedkoper dan gas. Vooral natuurlijk als 
je zelf hout hebt. 

Denk eraan dat alle kachels enige stank en 
fijnstof veroorzaken. Gebruik daarom een 
goede, liefst gecertificeerde, kachel, stook 
daar alleen schoon en droog hout in en steek 
dat hout van bovenaf aan. En als het mistig of 
windstil weer is, stook dan niet: de stank en 
het fijnstof blijven dan hangen en dat veroor-
zaakt overlast.

Airco's: wel een goed idee!
De meeste moderne airco's kunnen naast 
koelen ook verwarmen. En omdat een airco 
een warmtepomp is, is hij veel zuiniger dan 
elektrisch kacheltjes, en ook veel voordeliger 
dan de CV-ketel.

Tot slot
De energiegidsen van KempenEnergie 
helpen je graag verder. Loop gerust binnen 
bij een van de energieloketten. Of vraag het 
via energieloket@kempenenergie.nl .

www.kempenenergie.nl

Moet ik per se met duur gas verwarmen?    

INFORMATIEF

Advies over energieverbruik

✄
✄

✄

✄

✄

✄

✄✄

✄

IS ER OOK VOOR ’HEM’

Mosveld 10 • Hapert • Telefoon 0497-383306

Hapert

Tel: 0497-387278 • Mobiel: 06-46063491

REUSEL - Vrijwilligers van onze vereniging 
zijn het hele jaar bezig met bescherming 
van weidevogels, omstandigheden verbe-
teren voor de patrijzenpopulatie, onder-
houd van wandelpaden, plaatsen van nest-
kasten voor uilen en nog veel meer. Kijk 
maar eens op onze website. 

In herfst en winter zijn we elke zaterdagoch-
tend werkzaam op één van de heidepercelen 
in de gemeente Reusel-De Mierden. We ver-
wijderen daar jonge dennen en berken om 
de heide de kans te geven zich beter te ont-
wikkelen  en daardoor een juiste omgeving te 
bieden voor planten- en dierenleven. 

Kleine exemplaren kunnen we er met de hand 
uittrekken of los steken met een schop. Voor 
de iets grotere nemen we een takkenschaar 
of handzaag. Gaat prima! Als wij dat niet zou-

den doen, dan verandert het heidelandschap 
binnen de kortste keren in een eentonig bos.

We nodigen je van harte uit eens mee te wer-
ken met ons. Ieder werkt op zijn of haar eigen 
tempo. Zaterdag 4 februari gaan we weer aan 
de slag bij De Groote Cirkel in Reusel. We 
werken van 09.00 tot 12.00 uur en er is een 
korte pauze rond 10.30 uur. We verzamelen, 
gezien vanaf D’n Ouwe Brandtoren, om 09.00 
uur bij het begin van De Groote Cirkel.                                                                                                             

Als je ervan houdt op de zaterdagochtend 
lekker buiten wat te werken en mee wilt hel-
pen een mooi stukje natuur in stand te hou-
den, kom dan. Bovendien is het gewoon ge-
zellig en gezond om spieren en hart hun werk 
te laten doen. Wij zorgen voor snoeigereed-
schap en werkhandschoenen. Zorg zelf voor 
een hapje en drankje tijdens de pauze. Het 
zou fijn zijn als je zelf een steekschop mee 
kunt brengen.  

Wij zijn elke zaterdagochtend te vinden op 
één van de eerder genoemde terreinen. Ver-
sterking kunnen we heel goed gebruiken. Bel 
gerust voor de  juiste locatie. Bij twijfelachtig 
weer op die ochtend en voor verdere vragen 
kun je contact opnemen met Huub Joosten, 
telefoon 06-81702286.

Dennen en berken 
verwijderen bij 
De Groote Cirkel
Zaterdag 4 februari

Meubel- en Autostoffeerderij
Diëgo van de Heijden

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

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

Voor zowel bedrijven
als voor particulieren!

Markt 4, Hapert

Te bestellen 
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OPRUIMING BIJ OPRUIMING BIJ 
HOUTMARKT VAN HOUTMARKT VAN HAMHAM

Hoef 11 - 5525 AB Duizel • Tel. 0497-519520 • www.houtmarktvanham.nl

• IJzerwaren 
• Gereedschappen
• Hang- en sluitwerk  

• Vuren latten 
• Pvc-materiaal
• Lijmen & kitten 

• Elektra 
• Horren
• enz. enz.

We gaan onze winkel en showroom sluiten We gaan onze winkel en showroom sluiten 
en gaan ons volledig toeleggen op timmerwerken gaan ons volledig toeleggen op timmerwerk

Leegverkoop 
vanaf woensdag 1 februari 
8.30 uur, alles moet weg, 

op de hele winkelvoorraad 

50% korting

Diverse 
showroommodellen van 

binnendeuren, voordeuren 
en schuifwandsystemen 
tegen zéér aantrekkelijke 

prijzen.
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*vraag naar de voorwaarden in de winkel Actieperiode: 18 november t/m 8 januari

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!

OUTLET
Outletzondag

29 JANUARI
 13.00 - 17.00

BLADEL
DE LAAT SLAAPEXPERT

matrassen   dekbedden   kussens  overtrekken  boxsprings  en  komplete  slaapkamers
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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

Sniederslaan 28
Bladel 0497-381674
www.vandenbergelektro.com

NIEUW!!   NIEUW!!   NIEUW!! 
MICRO HI-FI SYSTEM VAN KENWOOD

Deze zijn allen voorzien van digitale 
radio DAB. Natuurlijk ook bluetooth 

diverse sets op voorraad.

Tevens ook portable radio’s 
van Kenwood met Bluetooth 

en dab radio. 

Vanaf € 79,95

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.

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

BLADEL - Vrijdag 3 februari, tussen 15.00 
en 17.00 uur, kun je kennismaken met (vrij-
willigers)werk in team Welzijn. Bezoek 
Kempenland, een huis van ouderenzorgor-
ganisatie Oktober, en neem een kijkje bij 
een activiteit. 

Maak een praatje met een recruiter, coördi-
nator vrijwilligers of iemand die je alles kan 

vertellen over de mogelijkheden binnen team 
Welzijn. Loop binnen en stel je vragen! 

Aanmelden is niet nodig. De koffie staat voor 
je klaar op Rondweg 25 in Bladel (hoofdin-
gang Kempenland). Zien we je dan? Kijk voor 
meer informatie op 

www.zorginoktober.nl

Neem een kijkje bij team Welzijn

Liefde en vriendschap; iedereen heeft het 
nodig. Als je een verstandelijke beperking 
of leerachterstand hebt, is het maken van 
nieuwe vrienden of het vinden van een re-
latie niet altijd makkelijk. Kennis over soci-
ale regels en vaardigheden zijn niet altijd 
vanzelfsprekend. Ondersteuning hierbij 
kan dan fijn zijn! 

Ook in de Kempen is er behoefte aan ont-
moeting voor deze groep. Daarom werken 
we als gemeenten samen met Lofjoe. Lofjoe 
organiseert ontmoetings- en thema-avon-
den voor mensen met een leerachterstand 
of verstandelijke beperking (met of zonder 
autisme). Tijdens zo’n avond word je onder-
steund door ervaren trainers op het gebied 
van contact maken. Ook zijn er leuke (spel)
materialen om elkaar op een relaxte manier 
te leren kennen! 

Nieuwe datums
Vanwege succes zijn er nieuwe bijeenkom-
sten georganiseerd. Op de volgende dagen 
hebben we deze gepland in restaurant 
Combi, Nieuwstraat 72 in Eersel: dinsdag 14 
februari:  ontmoetingsavond op Valentijns-

dag; maandag 3 april: thema-avond over 
‘eerste hulp bij daten’ en woensdag 31 mei: 
ontmoetingsavond.

Meld je aan!
- Ben jij 18 jaar of ouder?
-  Ben je op zoek naar vriendschap en/of een 

relatie?
-  Heb je een verstandelijke beperking of leer-

achterstand?

Meld je dan aan via www.reuseldemierden.nl/ 
lofjoe! 

Beperkt aantal plekken
Let op, er zijn per avond een maximaal aantal 
plekken beschikbaar. We proberen ervoor te 
zorgen dat er ongeveer evenveel mannen als 
vrouwen aanwezig zijn. Ook delen we het zo 
in, dat er zoveel mogelijk mensen gebruik van 
kunnen maken. Achter de schermen kijken 
wij wie er op welke avond ingedeeld wordt. 
Je ontvangt een e-mail waarin staat of je kan 
deelnemen. Je krijgt ook een e-mail als het 
niet gelukt is om je in te delen. Meld je aan 
en wie weet is deze avond het begin van een 
mooie vriendschap of relatie voor jou!

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

TIN SIGNS

20 x 30 cm  € 9,50   //   30 x 40 cm  € 14,50

Markt 4  •  Hapert
Telefoon: 0497 - 78 59 06

www.dehapertsehofdame.nl
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TOTALE LEEG VERKOOPTOTALE LEEG VERKOOP
STIPPENKORTING OP 

GEHELE COLLECTIE
ALLES MOET WEGALLES MOET WEG onder andere: - Bankstellen- Hoekbanken- (Sta - Op) Relaxfauteuils- Eetkamerstoelen- Eetkamerstafels

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

I.V.M. VERDERE SPECIALISATIE
IN RELAXFAUTEUILS

zo, ma, di, wo: gesloten | do: 9:00 - 18:00 | vr: 9:00 - 20:00 | za: 9:00 - 16:00

Dennis Vos
tel: 06 - 51 69 66 40

www.voskoeling.com

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

Van 
inspiratie
tot genieten

Ervaar Het 
Baderie Comfort

Praktisch en 
ruimtelijk: een 
hangend toilet.

Baderie van den Boomen
Kerver 8  5521 DB   Eersel  

BLADEL - Op zaterdag 
4, vrijdag 10 en zater-
dag 11 februari orga-
niseert CV de Mugge-
zifters de 2023-editie 
van de Nieuwe Blaalse 
Revue. In Den Herd zal 
er onder toeziend oog 
van Prins Garçon weer 
een grandioze mix van 

lokaal talent en buitendorpse acts op de 
planken staan. 

Zo hebben we onze unieke Jeugd in de Ton, 
waarbij Maud van de Ven deze keer gezel-
schap krijgt van Pien van Hoof. Het is een lust 
voor het oog om te zien hoe deze 13-jarige 
dames als volleerde tonpraters het podium 
bestijgen. Uiteraard zorgen ook de opzwepen-
de klanken en flitsende dansmoves van High 
Energy weer voor een explosie van jeugdige 

energie en power op het podium. Niet speci-
fiek heel jeugdig, maar wel debuterend is Rick 
de Wit. Dit Bladelse multi-talent staat voor het 
eerst in de ton. Dit belooft ongetwijfeld een 
spectaculaire buut te worden, waarbij Rick 
zijn humoristische kwaliteiten ongetwijfeld tot 
uiting zal laten komen. Ook onze Friese Bla-
delnaar Thijs Zijlstra is weer van de partij. In 
september beviel het podium van Den Herd 
hem zo goed, dat hij meteen is begonnen met 
een nieuw typetje. Dat moet je zien! Ook uit de 
Blaalse klei, maar iets meer ervaren is Sem van 
den Borne. Hij zal in zijn dynamische optreden 
weer allerlei grappen de revue laten passeren. 
Over ervaring gesproken; het trio Fris & Frui-
tig (Nienke van Lieshout, Marjo van Herk en 
Hein van Eekert) broedt al enkele maanden 
op een hilarische act, waarbij de verwachting 
is dat menig traantje zal worden weggepinkt 
van het lachen. En uiteraard zal ook bij deze 
Nieuwe Blaalse Revue Jan Smets zijn Blaalse 

Wend laten schijnen over de gebeurtenissen 
in ons dorp. 

Alsof dit allemaal nog niet genoeg garantie 
voor een geweldige avond vol entertainment 
is, komen top-tonprater (en veelvuldig prijs-
winnaar) Dirk Kouwenberg en Hans Eijke-
mans beurtelings acte de présance geven 
tijdens onze Nieuwe Blaalse Revue 2023.

Kaarten voor de Nieuwe Blaalse Revue zijn 
te verkrijgen via de site van CV de Mugge-
zifters: www.muggezifters.nl. Hier kun je voor 
€ 15,00 een eigen stoel kiezen in de zaal en voor 
€ 10,00 koop je een kaartje op het balkon. 

Voor leden van de Seniorenvereniging Bladel 
is er op vrijdag 3 februari een speciale voor-
stelling van de Nieuwe Blaalse Revue. Kaar-
ten hiervoor kunnen gekocht worden via het 
bestuur van de Seniorenvereniging Bladel.

Nieuwe Blaalse RevueLive muziek met 
Vernice en The Redband

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. 

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).  

Aanvang is om 20.30 uur en toegang is gratis.
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Heeft u een duim? 
Stuur dan de gegevens met een motivatie van maxi-
maal 50 woorden naar duim@pc55.nl

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

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

De ‘Duim’ gaat omhoog

  WIST
     JE 
DAT...?

... er behalve 
Engelse woorden ook 
veel woorden uit het 

Arabisch in het 
Nederlands zijn 
geïntegreerd? 

Zo is suiker afgeleid 
van ‘sukkar’. 

Schaakmat is een 
samenvoeging van het 
Perzische woord voor 
koning, ‘sjâh’, en het 
Arabische ‘mât’, hij is 
gestorven. Caravan komt 

van het Arabische 
‘karawan’, dat 

‘verplaatsbare woning’ 
betekent.

www.loesje.nl

de
 d

ui
m

ALLERHANDE

HOOGE MIERDE - Op zondag 12 februari 
organiseert Ti Sento voor de vierde maal 
een winterwandeling. Er zijn twee mooie 
routes uitgezet (6,5 of 14,5 km) over zowel 
verharde als onverharde wegen. 

De routes leiden u door landelijk gebied en 
prachtige natuur. Landgoed Culitsrode wordt 
opengesteld voor deze wandeling, een mooie 
gelegenheid om dit landgoed eens te bewon-
deren. 

Onderweg staan in Het Koetshuis van Aca-
demy Bartels soep, koff ie en thee voor u klaar. 
Inschrijven kan tussen 08.45 en 11.00 uur bij 
De Spartelvijver, Weeldsedijk 1 in Hooge 
Mierde. De kosten bedragen € 4,00 p.p. voor 
volwassenen en € 2,00 voor kinderen. Voor 
degenen die de route van 14 km wandelen 
bestaat de mogelijkheid om voor € 3,00 extra 
onderweg een lekkere amuse te nuttigen bij  
Eetcafé Den Hoek. Wij hopen u op 12 februari 
te mogen begroeten. Graag tot dan!

Ti Sento organiseert winterwandeling

REUSEL-DE MIERDEN - De Zonnebloem- 
gasten van Reusel-De Mierden werden op 
dinsdagmiddag 17 januari, in De Schakel 
in Hooge Mierde, met diverse activiteiten 
verrast. 

Maar liefst 76 gasten hadden zich aangemeld 
voor deze middag. Aanvang was om 13.30 uur 
met koff ie/thee met een flinke plak cake. 

Hierna konden de gasten zich door de zaal 
begeven om de diverse activiteiten te be-
zoeken of aan deel te nemen. Bijvoorbeeld 
spelletje barak, een loterij, hand-, gezicht- of 

voetmassage, plaatselijke kapper, een foto-
graaf, theeproeverij (met aanbod van thee/ 
jam/honing/mosterd), kleine tentoonstelling 
van haak-/breiwerken. Ook was er aanbod 
met lekkernijen van de plaatselijke patisserie.

Entertainment aan tafel, van goochelaar en 
ludieke portrettekenaar en voor de inwendi-
ge mens waren er lekkere hapjes. Als extra 
kregen alle gasten een verrassingspakketje 
mee naar huis.

Al met al een geweldige middag voor zowel 
de gasten als vrijwilligers!

Geslaagde verrassings-
middag Zonnebloem 
Reusel-De Mierden

HAPERT - De 
huidige omstan-
digheden ver-
lenen ons weer 
om, na 2 jaar af-
wezigheid door 
Covid, de Kem-

penRun wederom te organiseren. 

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

Voor informatie zie de website:

www.kempenrun.nl

Voorinschrijving KempenRun
is geopend!

Vrijdag 3 februari 2023 voert Enexis werk-
zaamheden uit aan een stroomkast in de 
Kruisstraat in de kern Reusel. Dit houdt in 
dat zo’n 80 woningen tijdelijk geen stroom 
hebben. 

De werkzaamheden vinden plaats van 09.00 
tot uiterlijk 13.00 uur. Bewoners en onder-
nemers in de Kruisstraat worden per brief 
geïnformeerd door Enexis. De stroomonder-
breking heeft geen gevolgen voor de bereik-
baarheid van de brandweerkazerne. 

Vragen over de stroomonderbreking? Neem 
dan contact op met Enexis via 

www.enexis.nl/service-en-contact

Stroomonderbreking Kruisstraat Reusel

Met 15 gemeenten vormen we de Be-
schermd wonen regio Eindhoven. We 
vinden het belangrijk dat mensen die 
psychisch kwetsbaar zijn, deel (blijven) 
uitmaken van onze samenleving. Dat bete-
kent onder meer dat zij op zichzelf wonen 
in een eigen buurt of wijk. 

De regio Eindhoven is op zoek naar goede 
ideeën en initiatieven die kwetsbare inwo-
ners helpen zich sneller thuis te voelen in 
hun buurt. Om dat mogelijk te maken stelt de 
regio subsidies beschikbaar.  Meer informatie 
over deze Regionale Subsidieregeling via de 
website eindhoven.nl/subsidiebw

Regionale Subsidieregeling Innovatie Beschermd wonen
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Cordaad Welzijn zoekt:
Gezellig maatje voor 88-jarige mevrouw 
uit Bladel
Mevrouw heeft dementie en gaat zichtbaar 
achteruit. Wat extra aanspraak 's avonds tij-
dens bijv. een spelletje zou fijn zijn. Mevrouw 
heeft graag mensen om zich heen. Ze is ge-
zellig in de omgang, laat hulp goed toe en 
waardeert dit ontzettend. Mevrouw staat op 
de wachtlijst voor opname. Jouw inzet kan 
dus van tijdelijke aard zal zijn.

* * *

Fietsmaatje 
Een 63-jarige getrouwde vrouw in Bladel 
zoekt een vrijwilliger om wekelijks samen 
mee te fietsen met haar driewielfiets zodat 
zij zich veel zekerder voelt. Mevrouw heeft 
Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH) en ziet 
slecht. Fiets jij mee?

* * *

Wie gaat met mij wandelen of fietsen?
Een 68-jarige mevrouw uit Reusel is haar  
oriëntatie vermogen kwijt. Ze wandelt en 
fietst graag, maar heeft moeite met navigeren  
en het onthouden van een route. Bekende 
routes lukken wel als ze dit maar vaak ge-
noeg blijft doen. Hierdoor leunt ze veel op 
haar man. Een maatje zou fijn zijn om meneer 
wat te ontlasten. 

* * *

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

www.vrijwilligersbureaubladel.nl

Mijn 
nieuwstip 
doormailen
aan PC55

info@pc55.nl

lokale vrijwilligers 
vacature bank

weekkrant PC55 goed om te weten

ALLERHANDE

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

Bent u deze wandelaar? 

Dan wint u een paar ATC-wandelsokken 
van Lowa van Voet en Goed t.w.v. € 20,00 
en een 12-uurtje van Café ‘t Pleintje. 

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

Wandelaar
van de week!

Kerkstraat 51
Hapert

T. 0497 381 503
cafe-pleintje.nl

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

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

 
Weet je iets meer? 

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

Markt 32  Hapert
Tel. 0497-845493 l www.kapperzzz.nl

Openingstijden:
maandag gesloten
dinsdag 08.30 - 17.30 uur
woensdag 08.30 - 18.00 uur
donderdag 08.30 - 18.30 uur
vrijdag 08.30 - 20.00 uur
zaterdag 08.00 - 17.00 uur

HANDIG!
Online een 

afspraak maken 
via onze 

facebookpagina 

Reserveren 
speelseizoen 

Speeltuin 
de Hofstad

BLADEL - Per 1 februari is het weer 
mogelijk te reserveren voor speel-
seizoen 2023 Speeltuin de Hofstad in 
Bladel.

Kijk en reserveer op onze nieuwe web-
site. Vragen? Mail naar verhuurhofstad@
hotmail.com

Vanaf 1 januari heeft het Juridisch Loket 
een nieuw telefoonnummer: 0800-8020. 
Dit nummer is gratis en voor iedereen be-
reikbaar, ook als je onder bewind staat.

Iedereen met een juridische hulpvraag kan 
contact opnemen en krijgt gratis advies van 
een jurist. Soms is één gesprek voldoende, in 
andere situaties wordt een vervolgafspraak 
gemaakt. Bij het inplannen van de vervolg-
afspraak wordt nu ook gevraagd naar het 
inkomen en vermogen (zoals spaargeld). De 
Wet op de Rechtbijstand bepaalt hoe hoog 
het inkomen en vermogen mogen zijn om in 
aanmerking te komen voor gratis rechtshulp. 
Hoe dit werkt lees je op www.juridischloket.
nl/hoe-we-werken

Heb je een hoger inkomen en vermogen en 
kom je niet in aanmerking voor gratis rechts-
hulp? Dan verwijst het Juridisch Loket je door 
naar haar partners (bijvoorbeeld een rechts-
bijstandverzekering of vakbond) en haar 
website. Deze staat boordevol informatie, 
zoals juridische informatie, veelgestelde vra-
gen en voorbeeldbrieven.

Juridische bijstand nodig? 
Ga dan naar www.juridischloket.nl voor alle 
informatie of bel op werkdagen tussen 09.00 
en 17.00 uur het gratis telefoonnummer 0800 
-8020. Houd, wanneer je het Juridisch Loket 
belt of bezoekt, een overzicht van het inkomen 
en spaargeld van 2 jaar geleden bij de hand.

Veranderingen 
Juridisch Loket
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Deze notenkoek heb ik de laatste maand 
diverse malen gebakken en elke keer is het zo 
op en komen mensen terug voor een tweede 
en soms nog voor een derde stukje! Zo ook 
vrijdagavond op een Sarah feestje met gasten
uit Hapert en omgeving. Speciaal voor de 
gasten van dat feest maar ook voor iedereen 
die geen social media heeft of mij niet volgt, 
hierbij het super makkelijke, super lekkere 
recept van de notenkoek.

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

Notenkoek

Ingrediënten
• 150 gr amandelmeel
• 150 gr bloem
• 150 gr suiker
• 150 gr echte boter
• 1 blikje gecondenseerde melk
• 100 gr macadamia noten
• 100 gr walnoten
• 100 gr hazelnoten
• 100 gr amandelen
• 4 el abrikozenjam
• 100 gr kokosrasp

• 100 gr macadamia noten
• 100 gr walnoten
• 100 gr hazelnoten
• 100 gr amandelen
• 4 el abrikozenjam
• 100 gr kokosrasp

Voor:  20 personen                           voorbereiding ≈ 10 min                               klaar in:  30 min

Bereiding
Verwarm de oven voor op 180ºC. en smelt de boter. Meng het amandelmeel, de bloem, de suiker en een snufje zout. Voeg de 
gesmolten boter toe en kneed dit tot een deeg. Verdeel het deeg in een gelijkmatige laag over de bodem van een bakblik 
(bv. een brownievorm) en bak 15 minuten in het midden van de oven. Hak de noten grof en meng deze met de geconden-
seerde melk, en een mespuntje zout. Neem de deegbodem uit de oven en verdeel het notenmengsel erover. Bak nog 15-20 
minuten verder in het midden van de oven. Verwarm ondertussen de abrikozenjam met 1 el water. Neem de plaatkoek uit 
de oven en bestrijk deze met de abrikozenjam. Laat iets afkoelen en bestrooi met de kokos. Snijd de koek in stukken als 
deze helemaal afgekoeld is.

De heilige die we zochten in onze vorige 
prijsvraag was de heilige Elisabeth 
van Hongarije, ook wel Elisabeth van 
Thüringen genaamd. Het leven van 
deze heilige is het onderwerp van het 
openluchtspel 'Deze roos verwelkt 
niet' van de Hilvarenbeekse auteur 
Jan Naaijkens, dat in 1956 op grootse 
wijze werd opgevoerd door de inwo-
ners van Casteren. In juni van dit jaar, 
67 jaar na dato, doen ze dat opnieuw 
en als de voortekenen niet bedriegen, 
opnieuw op grootse wijze.

Elisabeth werd geboren in 1207. Ze was de 
dochter van koning Andreas van Honga-
rije. In 1226 trouwt ze met de landgraaf van 
Thüringen, vandaar de naam Thüringen. Als 
de graaf een jaar later tijdens een kruistocht 
het leven laat, treedt Elisabeth in in de Derde 
orde van Sint Franciscus en wijdt zich voort-
aan aan de verzorging van zieken en armen. 
Later zal ze de beschermheilige worden van 
hen die zich inzetten voor goede doelen. Ook 
veel ziekenhuizen zijn naar haar genoemd. 
Ze sterft op 17 november 1231, amper 24 jaar 
oud. Al snel na haar dood wordt ze heilig 
verklaard en op 19 november 1235 wordt 
ze bijgezet in de naar haar genoemde 
Elisabethskerk in het Duitse Marburg.

Elisabeth wordt steevast afgebeeld met een 
korf met rozen. Deze rozen gaan terug op de 
legende dat het brood en de andere liefde-
gaven in haar korf ooit eens op wonderbaarlijke wijze zijn veranderd in rozen. Ook draagt 
ze in haar linkerhand wel eens boek met daarop drie rozen. 

Haar verering in Casteren dateert van voor 1800. De oudste vermelding van een bedevaart 
naar Casteren is afkomstig van de bekende dominee Hanewinkel, die in het verslag van 
zijn reis door de Meierij schrijft: “… heeft men den Kinkhoest, men loopt naar Kasteren, 
om uit een gewijd hoorntje te drinken”. In 1907, haar 700e geboortejaar, besluit pastoor 
Van den Boer de Casterse bedevaart nieuw leven in te blazen. Hij begint opnieuw water te 
wijden (“kinkwater”) en start een reclamecampagne in de kranten. Met succes. Casteren 
wordt dat jaar bedolven onder de pelgrims.

Het succes blijkt van korte duur. Pas in 1956, met de opvoering van Naaijkens’ open-
luchtspel (ook wel: ‘zomeravondspel’), krijgt de Elisabethverering een nieuwe impuls. 
Aanleiding is niet alleen het 725e sterfjaar van de heilige, in Casteren wil men ook een 
statement maken tegen de Russische inval in Hongarije, die in heel Nederland tot grote 
verontwaardiging leidt. Wekenlang wordt het spel gespeeld. Men schat dat zo’n vijfdui-
zend mensen het hebben bijgewoond. Hoewel het stuk ook in later jaren nog is opgevoerd 
en achtereenvolgende pastoors geprobeerd hebben de bedevaart naar Casteren levend 
te houden, is de Elisabethverering er nooit echt van de grond gekomen. En hoewel de 
verontwaardiging over de Russische inval in de Oekraïne niet onderdoet voor die in 1956, 
valt te betwijfelen of het Casterse initiatief anno 2023, 816 jaar na Elisabeths geboorte, 
daar verandering in zal brengen.

Winnares is geworden: Astrid Grimbergen uit Netersel

De prijsvraag van deze keer gaat 
over de Van Dissellaan in Bladel,
de straat op de foto. 

Het gaat ons niet om de naam van de straat. 

Wat we wel willen weten is dit: 
naar wie werd deze straat vernoemd?

Uw oplossingen kunt u mailen naar info@pladellavilla.nl 
(let op: het emailadres is gewijzigd!). 

Doe mee en maak kans op een leuke prijs. Succes!

www.heemkundebladel.nl

HAPERT - Op woensdag 28 december 
vond de 2e editie van winterwandeling 
Haopertse Snertloop plaats. Ondanks het 
minder goede weer, mocht de organisatie 
toch vele wandelaars begroeten. Ruim 330 
deelnemers hebben aan één van de wan-
delingen, varierend tussen de 5 en 25 kilo-
meters, meegedaan en kwamen enthousi-
ast terug van hun routes door de prachtige 
omgeving van Hapert. 

In MFA Hart van Hapert werd vervolgens van 
een lekkere kop erwtensoep genoten, met 
dank aan Jumbo Dick van Gerwen. Later op 
die dag werd de trekking bekendgemaakt 
van de loterij met fantastische prijzen. Ge-

schonken door Van Bommel Optiek, Voet en 
Goed en Landal Greenparks Het Vennenbos. 

De prijswinnaars hebben inmiddels hun prijs 
opgehaald. Kortom, wederom een geslaagde 
snertloop en de organisatie ziet u graag terug 
tijdens het volgende wandelevenement, de 
Wandelweek Hapert, die gepland staat voor 
dinsdag 4 juli t/m zondag 9 juli 2023.

Uitslag loterij
-  Loten 1262 en 1397 – zonnebrillen Van Bom-

mel Optiek
- Lot 1467 – kadobon Voet en Goed
-  Loten 1255 en 1276 – levensmiddelenpakket 

Het Vennenbos

Uitslag loterij Haopertse Snertloop
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Gratis inhaallessen bij ploegendiensten of als u een les verhinderd bent.
Dansles voor jong en oud. Van 6 jaar tot 90 jaar en voor paren en alleengaanden.

DANSSCHOOL HELLENDOORN SOMEREN

REGIO DE KEMPEN

17:00 Salsa/Bachata 
18:00  Stijldansen Beginners/Nieuwe stijl
19:00  Stijldansen Gevorderden/Gezelligheid 
20:00  Dansavond (zie website) 

ZATERDAG 28 JANUARI

18:30  Stijldansen Beginners/
 Nieuwe stijl
19:30  StijldansenGevorderden
20:30  Stijldansen Beginners/
 Nieuwe stijl 2
21:30  Salsa/Bachata

DINSDAG 31 JANUARI
DE TIPMAST, BLADEL

13:00  Salsa/Bachata
14:00  Stijldansen Beginners/
 Nieuwe stijl

ZONDAG 12 FEBRUARI
DE GOUDEN LEEUW, BERGEIJK

19:00  Salsa/Bachata
20:00  Paren Gevorderden 
20:30  Stijldansen Beginners/
 Nieuwe stijl

WOENSDAG 1 MAART
ZAAL ELSOM, REUSEL

16:00 Stijldansen Beginners/Nieuwe stijl
17:00   Salsa/Bachata
18:00  Stijldansen Beginners/Nieuwe stijl 2
19:00 Stijldansen Gevorderden
20:00 Stijldansen Vergevorderden
21:00  Paren Gezelligheid 
22:00   Salsa/Bachata

ZONDAG 5 FEBRUARI

17:00  3+ kids hiphop/jazz 
18:00  8+ kids hiphop/jazz
19:00  10+ jeugd hiphop/jazz
20:00  Zumba 

MAANDAG 30 JANUARI

BIJNA IEDERE ZATERDAG OM 20:00 UUR DANSAVOND VOOR 
PAREN EN ALLEENGAANDEN (OOK NIET LEDEN) ZIE WEBSITE

09:00  Zumba 
16:30  5+ kids hiphop/jazz demo
17:30  10+ jeugd hiphop/jazz demo
18:30  14+ jeugd hiphop/jazz demo
19:30  Paren Gezelligheid/Gevorderden
20:30  Salsa/Bachata
21:00 Stijldansen Beginners/Nieuwe stijl

WOENSDAG 1 FEBRUARI

19:00  Stijldansen Beginners/Nieuwe stijl
20:00  Paren Gevorderden
20:30 Paren Gezelligheid

DONDERDAG 2 FEBRUARI

19:00  Stijldansen Zilver/Zilverster 
20:00  Salsa/Bachata
21:00  Stijldansen Beginners/Nieuwe stijl

VRIJDAG 3 FEBRUARI

WWW.DANSSCHOOLHELLENDOORN.NL

Kosten: 15 lessen € 135,- Betaling eventueel in termijnen.
Zumba strippenkaart: 10 strippen € 75,- • 20 strippen € 140,-
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22:00   Salsa/Bachata

ZONDAG 5 FEBRUARI

17:00  3+ kids hiphop/jazz 
18:00  8+ kids hiphop/jazz
19:00  10+ jeugd hiphop/jazz
20:00  Zumba 

MAANDAG 30 JANUARI

BIJNA IEDERE ZATERDAG OM 20:00 UUR DANSAVOND VOOR 
PAREN EN ALLEENGAANDEN (OOK NIET LEDEN) ZIE WEBSITE

09:00  Zumba 
16:30  5+ kids hiphop/jazz demo
17:30  10+ jeugd hiphop/jazz demo
18:30  14+ jeugd hiphop/jazz demo
19:30  Paren Gezelligheid/Gevorderden
20:30  Salsa/Bachata
21:00 Stijldansen Beginners/Nieuwe stijl

WOENSDAG 1 FEBRUARI

19:00  Stijldansen Beginners/Nieuwe stijl
20:00  Paren Gevorderden
20:30 Paren Gezelligheid

DONDERDAG 2 FEBRUARI

19:00  Stijldansen Zilver/Zilverster 
20:00  Salsa/Bachata
21:00  Stijldansen Beginners/Nieuwe stijl

VRIJDAG 3 FEBRUARI

WWW.DANSSCHOOLHELLENDOORN.NL

Kosten: 15 lessen € 135,- Betaling eventueel in termijnen.
Zumba strippenkaart: 10 strippen € 75,- • 20 strippen € 140,-

DANSLES
AL 79 JAAR UW ADRES 

VOOR DANSEN EN GEZELLIGHEID

Someren • Asten • Nuenen • Mierlo • Brouwhuis • Mierlo-Hout • Heeze • Valkenswaard • Eersel • Bergeijk • Reusel • Hapert • Bladel • Vessem

STIJLDANSEN NIEUWE STIJL, SALSA, 
BACHATA, ZUMBA & STREETDANCE

WWW.DANSSCHOOLHELLENDOORN.NL

DANSSCHOOL
HELLENDOORN

DANSSCHOOL
HELLENDOORN

Boerenkamplaan 43, Someren     info@dansschoolhellendoorn.nl
06-55140501

ONZE ZALEN VOOR UW FEESTEN
GEDIPLOMEERDE ZUMBA INSTRUCTEUR

29 JANUARI 

OPEN 
DAG
19.00 UUR

dansschoolhellendoorn
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DANSSCHOOL
HELLENDOORN

Boerenkamplaan 43, Someren     info@dansschoolhellendoorn.nl
06-55140501

ONZE ZALEN VOOR UW FEESTEN
GEDIPLOMEERDE ZUMBA INSTRUCTEUR

29 JANUARI 

OPEN 
DAG
19.00 UUR

dansschoolhellendoorn

Kosten: 15 lessen € 135,- Betaling eventueel in termijnen.

BLADEL - De door de Bladelse bibliotheek 
georganiseerde Leesbattle tussen de 
groepen 7 en 8 werd gewonnen door groep 
7 van Basisschool De Toermalijn in Bladel. 
Dat maakte wethouder d’Haens bekend tij-
dens de prijsuitreiking in De Toermalijn op 
19 januari. Groep 7 van Kindcentrum Flo-
rent in Bladel werd tweede en op de derde 
plaats groep 6/7 van Basisschool De Vest 
uit Hoogeloon. 

Er was grote blijdschap natuurlijk bij de kin-
deren van groep 7 en bij juff rouw Monique 
Vosters. Ook de directeur van de school, 
Patrick Adriaanse, was erg trots dat een van 
zijn groepen de Leesbattle gewonnen had.
Later kwam niemand minder dan de bekende 
schrijver Jacques Vriens in de klas van groep 
7. Dit schrijversbezoek was de winnende prijs. 
Jacques vertelde leuke en grappige anekdo-
tes uit zijn leven die vaak de aanleiding vorm-
den voor zijn boeken. Hij heeft ook mooie 
boeken over de geschiedenis geschreven. 
Uiteraard las hij voor uit een aantal van zijn 
boeken. De kinderen hingen aan zijn lippen 
en vonden het erg jammer dat hij hiermee op 
een spannend moment stopte. Zijn advies 
was: ‘Ga ze vooral verder lezen’. 

Op alle vragen van de kinderen gaf Jacques 
antwoord. De kinderen van groep 7 van De 
Toermalijn konden hun geluk niet op, toen de 
bekende schrijver voor ieder kind éénmaal 
zijn handtekening wilde zetten. De meesten 
wilden dat op het door Jumbo gesponsorde 
rugzakje. Alle kinderen van de drie winnende 
groepen kregen zo’n rugzakje. Veel kinderen 

van De Toermalijn lopen nu door Bladel met 
een Jumbo-rugzakje en daarop de originele 
handtekening van Jacques Vriens. Van de 
Bladelse bibliotheek kregen ze allemaal een 
zakje chips met een pakje drinken. Het was 
tenslotte feest! 

Na afloop van dit schrijversbezoek waren de 
kinderen én hun juf erg enthousiast. ‘Wat was 
dit een leuk bezoek’, kregen de bibliotheekme-
dewerkers steevast te horen. De kinderen uit 
de gemeente Bladel hadden goed hun best 
gedaan en veel boeken gelezen. ‘Ga zo door’, 
spreken we Jacques Vriens na, want lezen is 
immers het leukste wat er is. De Leesbattle 
was een groot succes geweest. De bibliotheek 
gaat deze activiteit zeker vaker organiseren.

Groep 7 basisschool De Toermalijn 
winnaar van Bladelse Leesbattle
Winnende prijs: schrijversbezoek van Jacques Vriens

IN DE KEMPEN

Goede ontwikkelingen bij 
MERAS & VITAL Fysiotherapie!

EERSEL - MERAS Fysiotherapie heeft al 
jaren als motto "Brengt gezondheid in be-
weging". Daarom stimuleren de fysiothe-
rapeuten van deze praktijk hun cliënten 
om in beweging te blijven of te komen. 
Ze doen dat al jaren met succes. Immers, 
MERAS Fysiotherapie is een begrip in de 
Kempen en staat bekend als een praktijk 
met een hoge mate van deskundigheid op 
veel deelgebieden van de fysiotherapie. 

Door de organisatorische samenvoeging per 
1 oktober 2022 met Vital Fysiotherapie zijn 
de deskundigheden uitgebreid met geriatrie 
fysiotherapie en de behandeling van cliënten 
met centraal neurologische aandoeningen. 
Geriatrie fysiotherapeuten zijn gespeciali-
seerd in de behandeling van de ouder wor-
dende mens met complexe problematiek. 
Centraal neurologische aandoeningen zijn 
bijvoorbeeld een hersenbloeding, ziekte van 
Parkinson, dementie of MS. 

Nu is MERAS Fysiotherapie zelf in bewe-
ging. Per 1 januari 2023 is de maatschap van 
MERAS Fysiotherapie met 3 collega’s uit-
gebreid. Naast Frans List, Bernadette Hen-
selmans en Gijsbert Jansen zullen Amber 
Paarhuis, Inge Fabrie en Emma van Ooijen 
de maatschap versterken. Amber is een ver-
trouwd gezicht bij MERAS, Inge en Emma zijn 
collega's die bij Vital Fysiotherapie werken.

De drie nieuwe maatschapsleden  zullen op 
termijn de gehele maatschap gaan over-
nemen en de komende jaren ervaring gaan 
opdoen in alles wat te maken heeft met het 
ondernemen in de fysiotherapie. Met hun en-
thousiasme, positieve instelling en steun van 
alle collega's zal het in beweging  brengen 
van gezondheid van en door MERAS & VITAL 
Fysiotherapie in de toekomst verzekerd zijn. 

De naam van Vital Fysiotherapie blijft ge-
woon bestaan evenals het telefoonnummer 
(0497-517272), MERAS blijft eveneens be-
reikbaar op het vertrouwde telefoonnummer 
(0497- 530383). 

Gebint 1F 
5521 WD  Eersel

www.MerasFysiotherapie.nl

www.pc55.nl goed om te weten
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> Informatie voor de inwoners
van de gemeente Bladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Raadsvergadering op 
2 februari 2023
De gemeenteraad vergadert op donderdag 
2 februari 2023. Deze vergadering is 
openbaar, begint om 19.30 uur en vindt plaats 
in de raadzaal van het gemeentehuis te 
Bladel. 

De volgende raadsvoorstellen worden besproken:
•  Toelating en beëdiging als raadslid van 

Dhr. E. (Ely) van Weert
•  Zienswijze concept samenwerkingsakkoord 

2023-2026 Metropoolregio Eindhoven
•  Wegblokkade Biezegoren te Casteren 

(Initiatiefvoorstel PRO5)

De volledige conceptagenda en vergaderstukken 
kun je inzien via www.bladel.nl/gemeenteraad. Via 
deze webpagina is de vergadering ook rechtstreeks 
digitaal te volgen of later terug te kijken.

Spreekrecht voor burgers
Als burger kun je tijdens de vergadering inspreken 
op geagendeerde voorstellen. Je kunt dan in 
maximaal vijf minuten de raadsleden informeren. 
Een verzoek om 
spreekrecht meld je 
vóór de vergadering 
bij de griffier via 
griffie@bladel.nl of 
tel.nr. 0497-361636.

Willibrord van Beek waarnemend burgemeester 
gemeente Bladel
Na overleg met de fractievoorzitters uit de 
gemeenteraad heeft de commissaris van de Koning, 
Ina Adema, de heer W.I.I. (Willibrord) van Beek 
benoemd tot waarnemend burgemeester in de 
gemeente Bladel. De benoeming gaat in op 
1 februari 2023.

Willibrord van Beek was wethouder in Maarheeze, 
gedeputeerde van de provincie Noord-Brabant, lid en 
fractievoorzitter van de VVD van de Tweede Kamer der 
Staten-Generaal, commissaris van de Koning in de 
provincie Utrecht en waarnemend burgemeester van 
Bernheze en Gennep.

Liefde en vriendschap; iedereen heeft het 
nodig. Als je een verstandelijke beperking of 
leerachterstand hebt, is het maken van nieuwe 
vrienden of het vinden van een relatie niet 
altijd makkelijk. Lofjoe organiseert 
ontmoetings- en thema-avonden voor mensen 
met een leerachterstand of verstandelijke 
beperking (met of zonder autisme). 

Nieuwe datums
Ook dit jaar worden nieuwe bijeenkomsten 
georganiseerd. Op de volgende dagen hebben we 
deze gepland bij restaurant Combi, Nieuwstraat 72 
in Eersel. 

•  Dinsdag 14 februari: ontmoet nieuwe mensen 
tijdens een ontmoetingsavond op VALENTIJNSDAG. 
Vind je dit spannend? Dan helpen de mensen van 
Lofjoe je daarbij!

•  Maandag 3 april: tijdens de thema-avond ‘eerste 
hulp bij daten’ krijg je informatie over hoe je 
contact kan maken met anderen. Wat werkt wel en 
wat werkt niet? 

• Woensdag 31 mei: ontmoetingsavond

Meld je aan!
• Ben jij 18 jaar of ouder?
•  Woon je in de gemeente Bergeijk, Bladel, Eersel of 

Reusel-de Mierden?
• Ben je op zoek naar vriendschap en/of een relatie?
•  En heb je een verstandelijke beperking of 

leerachterstand?

Meld je dan aan via www.reuseldemierden.nl/lofjoe! 

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

Beperkt aantal plekken
Let op: er zijn per avond een maximaal aantal plekken 
beschikbaar. Je ontvangt een e-mail waarin 

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

Aangevraagde 
omgevingsvergunning

Bladel
•       (bouw-) perceel gelegen tussen de 

Molenstraat 17 en Molenstraat 21 te 
Bladel, aanvraag plaatsen tijdelijke 
woonunits.

Verkeersbesluit algemeen 
oplaadpunt voor elektrische 
auto’s

Burgemeester en wethouders van de gemeente 
Bladel hebben besloten om een algemeen 
oplaadpunt voor elektrische auto’s in te richten 
nabij:

Sterakkers 25 te Hoogeloon

De gemeente Bladel zoekt, met het vertrek van 
Remco Bosma per 1 februari, een nieuwe 
burgemeester. De gemeenteraad stelt daarvoor 
een profiel op waarin staat wat voor type 
burgemeester de gemeente Bladel zoekt. Om te 
komen tot een goed profiel, roept de 
gemeenteraad graag de hulp in van inwoners. 

Wat voor persoon zie jij graag als nieuwe 
burgemeester? Geef je mening via 
www.mijnburgemeesterbladel.nl. 
Het neemt slechts enkele minuten van je tijd in beslag. 
Invullen kan tot en met 5 februari 2023.

De reacties worden verwerkt in de profielschets die op 
8 maart 2023 door de gemeenteraad wordt vastgesteld. 
Vervolgens wordt de vacature voor de nieuwe 
burgemeester opengesteld en kunnen kandidaten 
reageren. 

In juli 2023 weten we wie de nieuwe burgemeester van 
Bladel wordt. Hij of zij start in oktober 2023. Tot dat 
moment neemt de heer Willibrord van Beek het 
burgemeestersambt in de gemeente Bladel tijdelijk 
waar.

Wat voor nieuwe burgemeester wil jij voor de gemeente Bladel?

Wat voor nieuwe
burgemeester wil jij?
www.mijnburgemeesterbladel.nl

Openbare besluiten uit vergadering 
burgemeester en wethouders

Burgemeester en wethouders van Bladel hebben in 
de vergadering van 10 januari 2023 de volgende 
besluiten genomen:

Rechtmatigheidsverantwoording
1. Kennis van genomen;
2.  De notitie wordt ter advisering voorgelegd aan de 

auditcommissie;
3. Ingestemd met het ontwerp-raadsvoorstel.

Ontwerp-raadsvoorstel tot vaststellen 
‘Financiële verordening gemeente Bladel 2023’
Ingestemd.

Decembercirculaire 2022
1. Kennis van genomen en ingestemd met de 
financiële consequenties;
2. De raad wordt geïnformeerd.

Management Letter 2022 gemeente Bladel
Voor kennisgeving aangenomen.

Afwijkende openingstijden 2023
Voor kennisgeving aangenomen.

Benoeming ambtenaar burgerlijke stand
Mevrouw I.C.W. Denissen-Van Gestel wordt benoemd 
tot ambtenaar van de burgerlijke stand.

Draagvlakmeting Bedrijveninvesteringszone
Ingestemd met het Reglement Draagvlakmeting BIZ 
gebruikers en BIZ eigenaren centrum 2023.

Grondverkoop cultuurgrond
Het perceel gemeente Eersel, sectie H, nummer 840, 
groot ca. 10.728 m2 wordt tegen de getaxeerde 
waarde verkocht.

Indexeringsvoorstel inflatiecorrectie Samen 
voor Jeugd 2023
Kennis van genomen.
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Werk in uitvoering
Door of in opdracht van de gemeente Bladel

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

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

Gemeente Bladel:
Markt 21

Postbus 11
5530 AA Bladel

Tel. 0497- 361636
Fax 0497- 361600

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

 @gemeente_bladel
/gemeentebladel

 @gemeentebladel

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

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

Openingstijden receptie
gemeentehuis

Maandag en woensdag
van 9.00 - 19.00 uur

dinsdag en donderdag
van 9.00 - 17.00 uur

vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

Klant Contact Centrum (KCC)
op afspraak:

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

Telefonische bereikbaarheid:
Maandag t/m donderdag

van 9.00 - 17.00 uur
Vrijdag van 9.00 - 12.00 uur

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

wethouders kun je contact opnemen 
met het bestuurssecretariaat

tel. 088 497 0555

 @gemeentebladel

Bladel   Casteren   Hapert   Hoogeloon   Netersel

Inwonerspanel gemeente Bladel
Doe mee!

www.panelinwoners.nl/bladel
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VRIJDAG

FEB

ZATERDAG

FEB

DONDERDAG

FEB

BLADEL - Voor Prins 
Remorques 2.0 en 
zijn gevolg betekent 
het feest der zotten 
niet alleen 5 dagen 
hossen, zingen en 
springen. Tijdens 
de carnavalsdagen 
denkt hij ook aan 
onze dorpsgenoten 
die door hun han-
dicap of ziekte niet 

deel kunnen nemen aan de carnavalsacti-
viteiten. 

Hij bezoekt een aantal mensen met een kleine 
attentie in de vorm van een fruitschaal. Vaak 
horen we hierover heel leuke reacties. Als 
u als lezer van deze krant ook iemand weet 
die wel door een bezoekje van de Prins of 
een afvaardiging van cv de Pintewippers een 
beetje opgepept kan worden, laat het dan 
even weten. U moet er wel van overtuigd zijn 
dat de te bezoeken persoon het gebaar op 
prijs stelt. U kunt zijn of haar naam en adres 
vóór 15 februari doorgeven aan Henri Jansen 
(tel. 06-25201207) of te mailen naar secre-
tariaat@pintewippers.nl. Laat het ons even 
weten want we willen niemand vergeten!

Ziekenbezoek 
cv de Pintewippers

BLADEL - Met koude 
winterdagen is er geen 
betere manier om actief 
te blijven dan met bad-
minton. Onze badmin-
tonclub biedt leden de 
mogelijkheid om te spe-
len op woensdagavon-
den in het Sporthuis in 

Reusel, ongeacht het weer buiten. 

Bovendien is badminton een uitstekende car-
dio-oefening die je helpt om warm en in vorm 
te blijven, zelfs als het buiten regent. Met 
badminton versterk je niet alleen je conditie, 
maar ook je gestel en coördinatie. Het is een 
laag-impact sport, wat betekent dat het wei-
nig stress op gewrichten plaatst.

Onze badmintonclub biedt leden de moge-
lijkheid om hun vaardigheden te verbeteren 
onder begeleiding van ervaren trainers, ter-
wijl je plezier hebt in een gezellige sfeer. Maak 
nieuwe vrienden en speel samen met familie 
terwijl je geniet van een gezonde activiteit, 
op woensdagavond. Onze club organiseert 
regelmatig toernooien en sociale activiteiten, 
zodat je niet alleen de sport beoefent, maar 
ook de gezelligheid ervaart. Na afloop van 
de training kun je napraten met je medespe-
lers in de kantine, waar je een drankje kunt 
bestellen. Dit maakt badminton niet alleen 
een gezonde en actieve sport, maar ook een 
sociaal gebeuren. 

Word vandaag nog lid van onze badminton-
club en ontdek hoe leuk badminton kan zijn, 
ook als het regent. Profiteer nu van onze aan-
bieding en probeer een maand gratis!

Gratis proefl es 
badminton

BLADEL - Het was een zeer geslaagde edi-
tie. Dit mede dankzij het mooie weer, de 
deelnemers en de bezoekers. Allemaal be-
dankt hiervoor. Niet te vergeten ook dank 
aan onze sponsoren.

Graag tot ziens op 14 januari 2024 op onze 
39e Dorsdag Bladel. Heeft u prijs, neem 
dan contact op met Ludwig van Lierop, 06-
44798287 (na 18.00 uur). Prijzen zijn op te 
halen tot 3 maanden na het evenement. 

Hierbij de winnende lotnummers van de lo-
terij: 1. Hanomag Perfekt 400 - lotnr. 86693, 
2. Manitou groot - lotnr. 87179, 3. steekwagen 
- lotnr. 86630, 4. lantaarn - lotnr. 95209, 5. JD 
8360 - lotnr. 78529, 6. Deutz - lotnr. 81001, 7. 
mand - lotnr. 87026, 8. Manitou klein - lotnr. 
95826, 9. klok - lotnr. 89352, 10. JD 4020 - 
lotnr. 90670, 11. kleding - lotnr. 86732, 12. kle-
ding - lotnr. 94511, 13. touw - lotnr. 94913, 14. 
touw - lotnr. 90030.

Uitslag loterij 
38e Dorsdag Bladel

BERGEIJK - Bruno Deneckere was eens 
voorman van de Gentse rockgroep The 
Pink Flowers, een band die tot de zes van 
Gent wordt gerekend (samen met onder 
andere Groky). Vanaf 1998 werkt hij onder 
zijn eigen naam, daarbij vaak bijgestaan 
door multi instrumentalist Nils de Caster.

Volgens sommigen behoort Bruno Denec-
kere tot het rijtje Townes Van Zandt, Steve 
Earle, Warren Zevon, Leonard Cohen. Man-
nelijke singer-songwriters die je er zo op het 
gehoor uit kan pikken door de warmte in hun 
stem.  Van zijn soulmate Nils de Caster wordt 
gezegd dat - wanneer hij zijn viool oppakt - je 
ongewild denkt aan een duivelsjong met duis-
tere krachten, het soort muzikant waarbij men 
vroeger uit bijgeloof een haastig kruis sloeg 
en de kasseienweg overstak. Amerciana/
folk op zijn mooist en zijn best.

Datum: zondag 5 februari. Waar: Aquinohuis, 
Dokter Rauppstraat 52 in Bergeijk. Aanvang: 
14.00 uur. Je kunt op ieder moment binnenlo-
pen en iedereen is welkom. De entree is gratis.   

Deze serie concerten wordt georganiseerd 
door Stichting Luisterconcerten Bergeijk in 
samenwerking met het Aquinohuis en mede 
mogelijk gemaakt door vele vrijwilligers.

Optreden Bruno Deneckere 
& Nils de Caster in Aquinohuis

IN DE BUURT
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Markt 4

TIN SIGNS 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!

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

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!

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!

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.

GEZELLIGHEIDSRIT 
MTC BERGEIJK
Vertrek en inschrijven: Verkeersschool
van de Moosdijk, Eykereind 68, Bergeijk.
Tijd: tussen 10.00-12.00 uur. Kosten: € 6,50
per motor inclusief koff ie/thee voor en na de
rit en soep bij terugkomst. Afstand: ± 100 km.

ZATERDAG 4 FEBRUARI

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

ZATERDAG 4 FEBRUARI
VRIJDAG 10 FEBRUARI
ZATERDAG 11 FEBRUARI

NIEUWE BLAALSE REVUE
Locatie: Den Herd, Emmaplein 4, Bladel.
Kaartje: € 15,00 in de zaal en 
€ 10,00 op het balkon. 
Te verkrijgen via www.muggezifters.nl
Er zal weer een grandioze mix van lokaal 
talent en buitendorpse acts op de planken 
staan. Met top-tonpraters Dirk Kouwenberg
en Hans Eijkemans!

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.

ZONDAG 12 FEBRUARI

CARNAVALSCONCERT 
KONINKLIJKE 
HARMONIE L'UNION
Locatie: Den Herd, Emmaplein 4, Bladel.
Aanvang: 14.00 uur. Gratis entree.
Jaarlijks carnavalsconcert in het teken van 
het songfestival! Wie geef jij douze points?

ZONDAG 12 FEBRUARI

WINTERWANDELING TI SENTO
Vertrek en inschrijven: De Spartelvijver,
Weeldsedijk 1, Hooge Mierde. Tijd: tussen
08.45-11.00 uur. Kosten: € 4,00 volwassenen 
en € 2,00 voor kinderen. Afstanden: 6,5 en
14,5 km. Wandeling over zowel verharde als
onverharde wegen.

ZATERDAG 11 MAART

WANDELING 'BACH IN HET BOS'
Locatie: Landgoed Wellenseind,
Dunsedijk 3a, Lage Mierde. Vertrektijd:
tussen 12.00-14.00 uur of 14.00-16.00 uur.
Deelname: € 8,00 p.p., kinderen tot 12 jaar
€ 2,00. Organisatie: Stichting Passionele
Projecten De Kempen en Het Kempische
Kamerkoor. Er komen natuur, cultuur en
historie samen, met het leven en muziek
van Bach als rode draad!

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

zaterdag 25 februari

70'S UNPLUGGED
Songs for the Road 
(muziektheater)
Met veel gevoel en enthousiasme zingen 
Vannessa en Joost hun versies van de 70' 
klassiekers. Vaak verrassend, soms sen-
timenteel, maar altijd vol vuur.

Aanvang: 20.30 uur - Entree: € 18,00

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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Visit Bladel- Reusel- De Mierden een 
nieuwjaar met een nieuwe planning!

Ook in 2023 staan we weer 
klaar voor onze inwoners 
maar natuurlijk ook voor de 
vele bezoekers van buiten 
onze gemeentes. We pakken 
lokale projecten op, maar 
ontwikkelen ook arrange-
menten met de hele regio.

De Kempen is als gebied 
tenslotte een parel van 
een bestemming! 
Daarom werken we in 2023 
regionaal verder, met de Visits 
van Bergeijk en Eersel, aan 
mooie projecten, zoals een 
innovatieve fietsroute waarmee je kunt Kronkelen door de Kempen. Dat wordt fietsen, 
maar net iets anders waardoor je je nog vrijer voelt op de fiets, maar ook in je hoofd. 
Wat niet mag ontbreken is het al jaren vertrouwde pocket Kempenmagazine welke we 
rond Pasen in de winkels verwachten. 

Dit boekje is gratis beschikbaar en niet alleen voor bezoekers, maar zeker ook voor 
eigen inwoners interessant. Het magazine staat vol met nieuws, activiteiten en 
bezienswaardigheden uit de hele regio!

Lokale projecten als de sages en legendes: routes van De Witte Vos, Zwarte Kaat en 
Kabouterkoning Kyrie zullen verder ontwikkeld worden en in Bladel zijn we bezig om het 
Spoor van de tram nieuw leven in te blazen, waar in Reusel een mooi arrangement op de 
planning staat in samenwerking met het ZLTO. Benieuwd naar wat we nog meer doen?

Breng ons dan eens een Visit!
Dat kan digitaal via onze nieuwe sites www.visitbladel.nl of www.visitreuseldemierden.nl  

maar natuurlijk ben je ook van harte welkom in onze Visit winkels, waar onze vrijwilli-
gers je gastvrij ontvangen en kunnen helpen aan up-to-date informatie of een fiets of 

wandelkaart maar ook aan een (h)eerlijk streekproduct of Snoeperke.

Tot snel!

www.visitreuseldemierden.nl  •  www.visitbladel.nl

vele bezoekers van buiten 
onze gemeentes. We pakken 
lokale projecten op, maar 
ontwikkelen ook arrange-

regionaal verder, met de Visits 
van Bergeijk en Eersel, aan 

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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LAGE MIERDE - Op zaterdag 11 maart or-
ganiseren Stichting Passionele Projecten 
De Kempen en Het Kempisch Kamerkoor 
een wandeling op Landgoed Wellenseind 
in Lage Mierde. Daarin komen natuur, cul-
tuur en historie samen, met het leven en de 
muziek van Bach als rode draad.

De deelnemers worden door gidsen over een 
route van 4 km geleid, deels door het noord-
westelijke landgoed dat anders is afgesloten. 
De familie Zeeman heeft daar speciaal voor 
deze gelegenheid toestemming voor gege-
ven. Bij deze activiteit krijg je dus een stukje 
Wellenseind te zien waar je normaal niet 
komt.

Onze gidsen vertellen op diverse punten over 
de cultuurhistorie en bijzonderheden in het 
landschap. Op andere plaatsen zal Het Kem-
pisch Kamerkoor korte werkjes van Bach 
laten horen, natuurlijk met aandacht en res-
pect voor de natuur en de rust in het gebied. 
En wie weet is Bach zelf ook aanwezig.

De wandelingen starten in groepjes van circa 
15 personen vanaf de Potstal, op het erf van 

bezoekerscentrum Voor Anker. De eerste 
groep vertrekt om 12.00 uur en de laatste om 
16.00 uur.

Aanmelden
‘Bach in het bos’ is een van de deelprojecten 
die de stichting organiseert om de uitvoering 
van de Johannes Passion financieel mogelijk 
te maken. Deelname kost € 8,00 p.p., voor 
kinderen tot 12 jaar, o.l.v. een volwassene, 
€ 2,00. Inschrijven kan tot 28 februari, mits 
het maximale aantal deelnemers niet al eer-
der is bereikt. Stuur daarvoor een mailtje naar 
jbach903@gmail.com, met daarin uw naam, 
telefoonnummer en het aantal personen. U 
kunt daarbij uw voorkeur aangeven voor het 
vertrekmoment: tussen 12.00 en 14.00 uur of 
tussen 14.00 en 16.00 uur.

Nadat wij uw bericht hebben ontvangen, stu-
ren we u een bevestiging van uw inschrijving 
met de betaalgegevens. Begin maart laten 
we weten in welk tijdslot u bent ingedeeld. 

Zie ook 

www.passioneleprojecten.nl

‘Bach in het bos’
Unieke wandeling aan de hand van de componist
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Hoofdstraat 5a • Hoogeloon • Tel. 0497-684002 •  www.franksol.nl

Frank Sol
autobedrijf

• Service en onderhoud van alle merken • Sun Airco Service

• Neutraal APK station • Diagnostic teststation • Vierkant uitlijnen

Kijk op onze website 
voor onze occasions!

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

 APK Keuringsstation. 
GRATIS APK BIJ EEN ONDERHOUDSBEURT

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

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

 Nijverheidsweg 9
5527 AG  Hapert
T  0497-38 59 08

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

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

maatschappij

Voor een compleet schadeherstel!

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

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

Maar ook voor :
Autoleasing, zakelijk & privé.

Service, betrouwbaarheid en flexibiliteit is waar het om draait!
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Ook gespecialiseerd in Toyota met jarenlange ervaring
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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

#7

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

9 8 5 9
3 4 9 7 8

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

6 1 5
1 2 4 3 6

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

8 4 6 2 9
3 1 3

4 6 9 9 8
1 6 3 4 5 9

2 5 7 1 5 4
8 5 9 8 1

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

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

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

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

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

© 2013 KrazyDad.com

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

In any slide presentation, at least one slide w
ill be upside dow

n or
backw

ards, or both.
-- John C

orcoran

4 8
5 3

8 2 6
1 5 2

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

In een cryptofilippine is het de bedoeling woorden in te vullen aan de hand van cryptische omschrijvingen, die 
vaak twee of meer aanwijzingen bevatten. Sommige vakjes zijn voorzien van een getal; voor hetzelfde getal staat 

dezelfde letter. Zo verkrijg je door een woord in te vullen meteen een aantal letters voor andere woorden in de 
puzzel. Deze kunnen dan alvast worden ingevuld. Bij juiste invulling komt in de gekleurde verticale balk van boven 

naar beneden een woord of uitdrukking te staan. Dat is de oplossing!

Cryptofilippine – Thema: Geestelijke gesteldheid (1) 
 

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

 
 

A - Hoofdzakelijk een probleemgebied (6,2,4)
B - Niet de bedoeling dat je gaat lachen! (3,2,2,2,6)
C - Pittig en gekruid (12)
D - Gave die zich razendsnel aandient (11,6)
E - Liefdesvuur (4)
F - Zijn vrouwen die met angst bevallen (12)
G - Heel klein beetje van heel veel (3,8,4)
H - Gevoelige lichaamsdelen van groot formaat (5,5)
I - Op een arrogante manier druppelen ( 7,6)
J - Nieuwjaarsduikers kennen die angst niet (14)
K - Geagiteerde verwijzing naar 
  www.allesoverurologie.nl (7)

L - Die fantasie heb je nog niet gehad (13)
M - Hij is positief over de toekomst van de mensheid (11)
N - Maakt de stemming minder zwaar (16)
O - Zo is een geheelonthouder niet (11)
P - Hij komt er openlijk voor uit dat ie een man is (13)
Q - Hoewel ze ermee instemmen loop 
  je er niet zelfverzekerd mee (9,6)
R - Die stijgen in de overgang (10)

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

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

De winnaar van vorige week is: 

Margje Lavrijsen uit Hapert

met de oplossing: 
‘Bliksemoperatie’

Margje heeft een heerlijke luxe vlaai gewonnen van

Jumbo Dick van Gerwen - Hapert

 Puzzel
 & win!

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

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

Cryptofilippine
Geestelijke gesteldheid

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 4

You put the lim
e in the coconut, and you drink a bow

l of it.

2 3 8
4 8 1 2

1 6 9 5
6 5 9 7

3 7 1
7 6 9 2

2 3 4 6
6 1 5 3

9 4 6

Ill
us

ie

Onder waterOnder water

Geloof (niet) alles dat je ziet in deze optische illusie. 
Is het gezichtsbedrog? Of toch niet.......? Een van de bogen in de cirkel snijdt het 
middelpunt van de cirkel. Welke lijnkleur is het? Probeer het eerst eens zonder een liniaal.
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De andere woonwinkel met altijd de beste prijs ! 6000m2 wonen 3 etage’s

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

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

meer dan 600 eethoeken direct uit voorraad leverbaar !    

Hoekbanken diverse opstellingen uit voorraad: 

Armstoel Roxy 109,- 

Nu 6 halen 
4 betalen = 

Armstoel Sonja Oker 99,- 

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

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

Hoekbanken diverse opstellingen uit voorraad: 

REUSEL - Een bal gaat op de 
stip, een fluitsignaal klinkt, 
een wedstrijd gaat begin-
nen. Het klinkt zo simpel 
maar alvorens het sportief 
ritueel daadwerkelijk start 
zijn er al heel wat handelin-
gen aan vooraf gegaan. 

Zo ook in Reusel: de spelers staan op het 
veld in keurig gewassen tenue, spoedig door-
drenkt met modder, gras en zweet. Dat thuis 
het boeltje kraakhelder en gevouwen op orde 
is gebracht speelt verder geen rol bij de voet-
balfanaten. Man, vrouw, jong of oud maakt 
in dit geval geen verschil. Het spel wordt 
gespeeld, de spanning stijgt, er wordt geroe-
pen, gefloten en het publiek deelt ‘aachter 
d’n draod’ de emotie en joelt soms boven het 
fluitsignaal uit. Een persoon in het zwart ge-
kleed, gewapend met fluit en gekleurde kaar-
ten, bijgestaan door zijn assistenten, beweegt 
mee met de bal. Al met al 25 man op een veld 
met lijnen en daaromheen ook nog minstens 
zoveel aan reserves, trainers, coaches, ver-
zorgers, beste stuurlui, enz. 

Hier omschreven betreft het nog maar één 
wedstijd en dan te bedenken dat er bij Reusel 
Sport vele honderden spelers wekelijks vele 
uren bezig zijn met deze tak van sport. Daar-
bij opgeteld het aantal mensen dat inspan-
ning levert om de zaak zowel financieel als 
sportief draaiende te houden, betekent een 
enorme invloed op onze leefomgeving. In het 
gezin, op school, in de kroeg, op het werk, het 
gesprek gaat over voetbal en je weet wel hoe 
dat gaat. Over onze eigen leefomgeving wil 
HWR, Heemkunde Werkgroep Reusel, ken-

nis vergaren en richt zich daarbij zowel op 
het heden als het verleden. Stel je voor, een 
dorp zonder voetbal! Niet mogelijk, en dat 
is precies de reden om Reusel Sport en het 
voetbal in Reusel de mogelijkheid te bieden 
zich te presenteren in een andere omgeving 
dan hun sportpark. Het gaat hier niet zozeer 
om de uitslagen en het aantal penalty’s, maar 
meer om het hele randgebeuren en de daar 
uit voortvloeiende gebeurtenissen. 

HWR heeft daarvoor de ‘Vurstelling’ ter be-
schikking gesteld om Reusel Sport ten toon 
te stellen. De hele geschiedenis vind je bij 
voetbal in Reusel in woord en beeld, inclusief 
de smeuïge verhalen, prachtige foto’s, prijzen, 
vlaggen, bekers, medailles, sponsoractivitei-
ten, openluchtbal, helden van weleer en van 
kasboek tot gouden schoen. Verzorgd door 
een aantal clubfanaten die voor elke vereni-
ging zo onmisbaar zijn in onze gemeenschap. 
En last but not least, ook de bibliotheek zorgt 
voor de nodige bijdrage met voetbal-litera-
tuur, voor alle leeftijden, door het extra onder 
de aandacht te brengen. Komt dat zien, want: 
‘Zonder Heem-Kunde-Nie, mèr Voetbal-Ok-
Nie!’

Tot ziens vanaf heden tot medio april 2023. De 
entree is gratis. Locatie: Heemkamer in ge-
meentehuis, ingang bibliotheek. Openings-
tijden bibliotheek: maandag t/m donderdag 
van 13.00 tot 17.00 uur, vrijdag van 10.00 tot 
17.00 uur, zaterdag van 10.00 tot 12.30 uur. 
Tijdens Heemkunde-ochtend: dinsdag van 
10.00 tot 12.00 uur. 

Helaas biedt de huisvesting van HWR geen 
andere toegangstijden in avond of weekend.

Expositie ‘Zonder Heem-Kunde-Nie, mèr 
Voetbal-Ok-Nie!’ in Heemkamer Reusel
Reusel Sport in de ‘Vurstelling’

VESSEM - Op donderdag 2 februari speelt 
Evelien Vaneysendeyk een harpconcert 
in de Lambertuskerk, Servatiusstraat 8 in 
Vessem. Samen met vier andere jonge ta-
lenten stond ze in november in de finale 
van de Young Belgian Award.     

Evelien Vaneysendeyk (19) startte op haar ne-
gende jaar met harplessen. Ze volgde piano 
aan de academie van Beringen bij Goele Celis 
en muziektheorie in de AMW Tessenderlo. In-
middels studeert ze aan The Norwegian Aca-
demy for Music, de Norges Musikkhøgskole, 
in Oslo bij Isabelle Perrin.

Haar harpopleiding brengt haar ondertussen 
naar wedstrijden in binnen- en buitenland. Ze 
behaalde prijzen op concoursen in Oekraïne, 

Wales en Japan en won de eerste prijs op de 
‘Lyon and Healy Awards’ in Chicago. Evelien 
geeft regelmatig recitals en was soliste in het 
concerto van Dittersdorf en de Danses van 
Debussy.

Donderdag 2 februari speelt ze een recital in 
de Lambertuskerk in Vessem. Iedereen is van 
harte welkom. Na afloop is er gelegenheid 
om bij te dragen aan de kosten via een bijdra-
ge, of door gebruik te maken van de QR-code 
achterop het programmaboekje. 

Aanmelden kan via behoudlambertuskerk@
gmail.com. De kerkdeur is om 19.30 uur open 
en aanvang van het concert is om 20.00 uur.

www.behoudlambertuskerkvessem.nl

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

nu 1000m2

carnavals
plezier

parkeren
voor 

de deur

ma - vrij  10:00 - 20:00
zaterdag  10:00 - 17:00
zondag  12:00 - 17:00

alle dagen 
open!

zaterdag  10:00 - 17:00
zondag  12:00 - 17:00

new location: De Hoef 12b Hoogeloon

Neem alvast
een kijkje 

in onze winkel

Ik wil groeien met mijn bedrijf. Maar
Hoe?

Jaarrekeningen • Fiscale adviezen • Administraties • Lonen • Begeleiding

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

BLADEL - No-Limits 
nodigt alle hardlopers 
uit die willen presteren 
tijdens de KempenRun. 
Samen met No-Limits 
jezelf voorbereiden 
voor de afstand van 
jouw keuze. Hardlopen 

is een individuele sport, maar lopen in een 
groep zal je prestatie zeker verbeteren. 
Daarom nodigt No-Limits alle zelfstandige 
lopers uit zich samen met No-Limits voor 
te bereiden.

Individuele lopers en vooral beginnende lo-
pers beperken zich vaak tot hetzelfde rond-
je met dezelfde snelheid. Frustratie ligt op 
de loer, als blijkt dat vooruitgang uitblijft. De 
motivatie en overtuiging wordt langzaam 
minder. Dan is het moment niet ver, dat een 
regenbui of een drukke agenda ervoor zorgt, 
dat die mooie loopschoenen ongebruikt in de 
kast verdwijnen. Dit is te voorkomen door wel 
gericht te trainen. Samen toewerken naar een 
evenement, zoals de KempenRun, in een ge-
varieerd trainingsprogramma.

Bij No-Limits bestaat de mogelijkheid drie 
keer per week te trainen. Volgens een op 
maat gesneden, afwisselend trainingspro-
gramma met duur, snelheid en intervaltrai-
ning. Bij elke training zorgen de trainers voor 
een passende warming-up en cooling-down. 
Daarnaast is er volop ruimte voor spierver-
sterkende, lenigheids- en coördinatieoefe-
ningen. Met deze trainingsinhoud als basis 
boekt elke loper beslist vooruitgang.

Om een brede doelgroep te bedienen, traint 
No-Limits in niveaugroepen. Bij de hardlo-
pers zijn er vier niveaugroepen. Deze zijn 
gebaseerd op de geoefendheid en het erva-
ringsniveau van de lopers, maar ook op de in-
tensiteit waarmee deze hun sport beoefenen. 
Zo kan No-Limits zowel de wedstrijdsporter 
als de puur recreatieve hardloper een pas-
sende training aanbieden. No-Limits heeft 

hiervoor zo’n twintigtal trainers en assis-
tent-trainers ter beschikking. Dit zijn allemaal 
vrijwilligers die getraind en gecertificeerd zijn 
om een groep te begeleiden.

Veel lopers zweren bij de eigen vrijheid om 
te kunnen trainen wanneer en waar ze willen. 
Als eenmaal de stap naar een club genomen 
is, merkt ook de individuele sporter dat het 
gezelliger en stimulerender is om samen te 
trainen. Verder is de kwaliteit sterker door 
de afwisseling in training en de sociale sti-
mulans. Bijna allemaal zeggen de lopers na 
enige tijd: “Dat had ik eerder moeten doen”.

Bij No-Limits sporten zo’n 130 hardlopers. 
No-Limits promoot het sportief lopen op vele 
manieren. Dat zijn natuurlijk trainingen en 
evenementen, maar het gebeurt ook door het 
organiseren van lezingen, clinics en samen 
deelnemen aan wedstrijden. Het thuishonk 
van No-Limits is Hotel Restaurant Zaal De 
Tipmast in Bladel. Leden van No-Limits kun-
nen er hun kleding kwijt en op zondag is er 
na de training koffie en thee beschikbaar 
om daarbij gezamenlijk de training of ande-
re zaken te bespreken. De lopers trainen op 
zondagmorgen (09.30 uur) en dinsdag- en 
donderdagavond (19.00 uur). In de winterpe-
riode starten de trainingen vanaf de markt in 
Bladel. Bij de trainingen in het donker, wordt 
van iedereen verwacht veilige kleding te dra-
gen met reflectie en verlichting aan voorzijde 
en achterzijde.

Dankzij de brede inzet van de leden, vrijwilli-
gers en de steun van De Tipmast kan No-Li-
mits de contributie laag houden. Daarnaast 
hebben we kosteloos de mooie natuur in de 
omgeving van De Tipmast ter beschikking.
Belangstelling gewekt? Kom dan gerust, tot 
aan de KempenRun op 19 maart, gratis met 
ons meetrainen en de sfeer proeven. Kijk voor 
meer informatie op 

www.no-limitsbladel.nl
www.kempenrun.nl

Voorbereiding op KempenRun

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

AUTO GOOSSENS
Hét autobedrijf van de Kempen

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

Km-stand : 15.508 KM
Bouwjaar : 2021

Aantal deuren : 5
Brandstof : Hybride/ automaat

Toyota Yaris Cross 1.5 Hybrid Dynamic

Nu tijdelijk 

€ 31.750,-
óf 

private lease voor slechts 

€ 520,- per maand!*

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

Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

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

Dorpsstraat 4 • Casteren • Tel: 0497-681244

Autobedrijf WIL TEURLINGS
Airco Service

   Schade herstel

KNEGSEL - Op zaterdagavond 4 februari 
vindt in MFA De Leenhoef, Steenselseweg 
8 in Knegsel, een energieke theatersport-
voorstelling plaats. De jongerengroep van 
Theater ’t Ros speelt volledig geïmprovi-
seerde toneelscènes, waarbij de inbreng 
van het publiek groot is. Voor (jonge) be-
zoekers is het een mooie gelegenheid om 
gratis kennis te maken met Theater ’t Ros 
dat op zoek is naar nieuwe aanwas voor de 
jongerengroep.

Tijdens een theatersportvoorstelling strijden 
de spelers met of tegen elkaar om zo leuk 
mogelijke scènes neer te zetten. Het publiek 
bepaalt voor een deel hoe deze scènes eruit 
komen te zien, aangezien zij suggesties geven 
voor bijvoorbeeld locatie, beroep of gebruikte 
voorwerpen. Aan de hand van verschillende 
spelvormen wordt er een dynamisch geheel 
gecreëerd. Het sportelement komt op ver-
schillende manieren naar voren. Allereerst is 
theatersport een erg fysieke vorm van theater. 
De spelers hebben voor sommige spellen een 
zeer goede conditie nodig. Daarnaast worden 
de scènes beoordeeld door ‘rechters’. Zij zijn 

zeer kritisch en erg goed in muggenziften. Op 
ieder detail wordt gelet. Uiteindelijk kan er 
een winnaar worden uitgeroepen, maar het 
winnen is absoluut bijzaak. De spelers stre-
ven vooral naar een vermakelijke voorstel-
ling. Marieke Bakermans is de regisseur van 
de jongeren bij ’t Ros, bij een theatersport-
voorstelling is ze de coach. Regie betekent 
in het geval van een theatersportvoorstel-
ling voornamelijk ‘klaarstomen’ en coachen. 
Aangezien de vorm van theater volledig uit 
improvisatie bestaat, kunnen er vooraf geen 
lijnen worden uitgezet. “Dat is een uitdaging”, 
vertelt Marieke, “maar wel een die voor veel 
positieve energie zorgt. Alles ontstaat spon-
taan en dat is heerlijk.”  

De theatersportvoorstelling vindt plaats op 
zaterdag 4 februari in MFA De Leenhoef 
in Knegsel. Aanvang is om 20.00 uur en de 
entree is gratis. Als je zeker wilt zijn van een 
plaatsje, reserveer dan je entreebewijs via 
www.theatertros.nl. Theater ’t Ros heeft nog 
plaats voor jongeren in de leeftijd van 12 tot 
en met 15 jaar. Meteen na de theatersport-
voorstelling kun je je opgeven!

Theater ’t Ros zoekt nog jonge toneelspelers!
BLADEL - Op 
zondag 15 
januari vond 
in Cultureel 
Centrum Den 
Herd in Bla-
del het 55e 

Solistenconcours plaats onder de naam 
Bladel on Stage. De zaal was omgebouwd 
naar een ‘huiskamersetting’, waardoor alle 
deelnemers op konden treden in een ge-
moedelijke en gezellige sfeer. 

Elke muzikant mocht begeleiding meene-
men naar eigen keuze, waarbij elke vorm van 
kunst gebruikt mocht worden (dans, muziek, 
zang etc.). De jurering was in handen van 
Johan Smeulders. Hij deelde Golden Tickets 
uit. Alle winnaars van deze Golden Tickets 
hebben recht op deelname aan de Brabant 
on Stage (voorheen de Brabantse kampi-
oenschappen). De slagwerkers mogen met 
dit Golden Ticket tevens naar de BKW; de 
Brabantse Kampioenschappen voor Slag-
werkers. Beide evenementen vinden plaats in 
mei en worden georganiseerd door de BBM 

(Brabantse Bond van Muziekverenigingen). 
Dan waren er nog andere prijzen te verde-
len, namelijk de aanmoedigingsprijs: de Sjef 
Krekels wisseltrofee. Deze werd gewonnen 
door Aryun Naidu. Hij speelde trompet en is 
lid van muziekvereniging Sub Umbra uit Veld-
hoven. De prijs voor de beste slagwerkers, de 
gemeentelijke wisseltrofee, ging naar het duo 
Max Rijkers en Joost Bottram (snare drum). 
Zij zijn lid van Koninklijke Harmonie Echo der 
Kempen uit Bergeijk. De beste blaasmuzikant 
en tevens de winnaar van het hele concours 
was Julia Smolders van Koninklijke Harmo-
nie L’Union uit Bladel. Zij verdiende de Sjef 
van Sambeeck wisseltrofee. Ze speelde op 
dwarsfluit het werk ‘Fantasie’ van George 
Huë. 

Alle punten en foto’s zijn te vinden op de 
website www.solistenconcoursbladel.nl. Ben 
jij een blaasmuzikant of slagwerker en lijkt 
het jou ook leuk om in een ontspannen sfeer 
een muziekstuk te laten horen? Houd dan de 
website van Bladel on Stage in de gaten. Het 
56e concours zal plaats gaan vinden in het 
weekend van 13 en 14 januari 2024 in Bladel.

Terugblik op Bladel on Stage
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in jouw regio

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

VACATURE
FUNCTIONEEL BEHEERDER VAN IMOS/ ERP SYSTEMEN 

(ECI PROTEUS)
(32/40 uur per week)

Ben jij een enthousiaste softwarespecialist? Ben jij opzoek naar een uitdagende functie 
in de houtverwerkende meubelindustrie? En ben jij zelfstandig genoeg om projecten 

op te pakken? 

Dan ben jij diegene die we zoeken!

Wat ga je doen?

Als functioneel beheerder ben je verantwoordelijk voor het opzetten, inrichten en onderhouden van de ERP 
programma’s waar we mee werken.

Je maakt onderdeel uit van de afdeling werkvoorbereiding welke de complete aansturing van onze fabriek 
verzorgt. Samen met je collega’s werk je aan het inrichten en optimaliseren van de bedrijfsprocessen met 
behulp van de juiste inzet van passende softwareoplossingen. Tevens zie je toe op correct gebruik van deze 
softwaresystemen, beantwoordt vragen en komt met oplossingen en verbetervoorstellen. Je draagt kennis en 
ervaringen over aan collega’s door middel van coaching, instructies, evaluaties en documentatie. 

Voor deze functie zoeken wij iemand die graag met collega’s praat, proactief is, zelfstandig en gestructureerd 
werkt en een sterk analytisch denkvermogen heeft.

Werkzaamheden:

▪ Functioneel beheer van informatiesystemen waaronder ERP (ECI Proteus) en IMOS.
▪ Verwerken van data in de diverse softwaresystemen.
▪ Ontwerpen en analyseren van koppelingen tussen systemen en applicaties en het bewaken van de kwaliteit 

en continuïteit daarvan.
▪ Het geven van instructies aan gebruikers.
▪ Het testen van software opleveringen.
▪ Het analyseren en uitwerken van operationele processen en het maken van verbetervoorstellen.

Dit ben jij:

▪ Je beschikt over een MBO/ HBO opleidingsniveau.
▪ Je beschikt over goede communicatie 

vaardigheden.
▪ Je bent initiatiefrijk in situaties die je 

probleemoplossend vermogen aanspreken.
▪ Je werkt graag in een klein team vanuit een 

proactieve benadering.
▪ Affiniteit met systeembeheer is een pre.

Ons aanbod:

Naast een gezellige werkomgeving met fijne collega’s 
binnen een klein team, krijg je bij Tristar Keukens de 
kans om zelfstandig te werken in een prettige en 
informele werkomgeving.

Interesse?

Neem contact op met Marly Lommers 
personeel@tristarkeukens.nl

Taken:

Debiteuren:
• Aanmaken, coderen en boeken van Service en Termijn facturen
• Debiteurenbeheer
• Controleren, wijzigen en archiveren van verwerkte gegevens

Crediteuren
• Coderen en boeken van Crediteurenfacturen
• Controleren, wijzigen en archiveren van verwerkte gegevens

Projectadministratie
• Controle en verwerking van declaraties/creditcardkosten
•  Signaleren van fouten en onduidelijkheden met betrekking tot ontvangen facturen
• Opstellen en aanleveren van dag-, week- en maandoverzichten
• Grootboekafstemmingen balansposten
• Maandelijkse journaalposten

Opleiding/Ervaring
•  Associate of Bachelor degree in Accounting of aanzienlijke bewezen accounting-ervaring
•  Relevant werkervaring op het gebied van financiële administratie (evt. Projectadministratie)
• Goede kennis van de Nederlandse en Engelse taal
•  Ervaring in het werken in een organisatie met wereldwijde productielocaties is een pre

Arbeidsvoorwaarden
Het betreft een fulltime rechtstreeks dienstverband (38 uur per week) met de mogelijkheid 
om 2 dagen remote vanuit huis te werken:  
Voor meer info: Jolanda Fieret (recruiter) – 06-21169122
Sollicitaties: jolanda.fieret@barry-wehmiller.com

Alliance Machine Systems Europe BV: wij zijn een succesvol groeiend  
bedrijf, actief in de productie van geavanceerde handling machines voor 
de golfkartonindustrie. We zijn wereldwijd één van de marktleiders. 
Naast het hoofdkantoor in de U.S. heeft Alliance een vestiging in Bladel. 
We zijn op zoek naar een enthousiaste collega die ons team komt  
versterken.

Wij zijn op zoek naar een:

Assistant Financial Controller
Functie:
De functie van Assistant Financial Controller is een interessante en  
uitdagende functie. De kandidaat krijgt de mogelijkheid om volledig  
verantwoordelijk te zijn voor een of meer (gedeeltelijke) administraties, 
het verzorgen van de debiteuren- en crediteurenadministratie en het  
verwerken van bankgegevens. Daarnaast ondersteuning bij diverse  
administratieve werkzaamheden om de maandelijkse afsluiting en  
rapportages voor te bereiden. De assistent controller is de rechterhand 
van de Financieel Directeur en ondersteunt haar in haar werk.

soliciteren, of voor meer informatie?
mail dan naar ericjansen@pvandeven.nl of bel naar 06-53352392
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Trition is een toonaangevend bedrijf en specialist in het opsporen, beperken 
en voorkomen van water-, vocht- en klimaatproblematiek. Hiervoor zijn er 
vier operationele afdelingen met ieder hun eigen specialisme; Lekdetectie, 
Droogtechniek, Bouwkundig onderzoek en Klimaatbeheersing. Voor 
ondersteuning van deze afdelingen zijn wij per direct op zoek naar een 
kandidaat voor de functie: 
 

Lekkage inspecteur / loodgieter 
 
 

Elke dag vertrek je vanuit huis naar klanten om lekkages op te sporen. 
Hiervoor heb je beschikking over een bus ingericht met de modernste 
meetapparatuur. Als je in de middag thuis komt van de afspraken ga je de 
rapporten maken en verzenden naar de opdrachtgevers. 
 
Taken 
- Opsporen van lekkages met moderne meetapparatuur. 
- Bevindingen omzetten in een rapportage voor de opdrachtgever. 
- Verzenden van de rapportages naar de opdrachtgever. 
 
Wie zoeken wij? 
Belangrijk is dat jij inzicht hebt in installatietechniek en het leuk vindt om 
te werken met geavanceerde meetapparatuur. Kwaliteit staat voor jouw 
hoog in het vaandel en je kunt je ontwikkelen als specialist! 
Je communiceert makkelijk met de klanten en kunt zelfstandig werken. 
Je beheerst de Nederlandse taal. 
 
Wat bieden wij?  
- Leuke uitdagende baan met toekomstperspectief. 
- Een goed, passend salaris afhankelijk van ervaring. 
- Veel vrijheid. 

 
Klinkt deze baan jou als muziek in de oren? Solliciteer dan snel! 
Stuur een e-mail naar w.machielsen@trition.nl of bel 06-22555199. 
 

Dit ben jij:
▪ Vriendelijk
▪ Proactief
▪ Je vindt het leuk om met computers te 

werken
▪ Je kan goed samenwerken in een klein 

teamverband
▪ Minimaal MBO werk- en denkniveau

Dit bieden wij jou:
▪ Een prettige werkomgeving met enthousiaste 

collega’s
▪ Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
▪ Doelstelling om samen te werken naar een 

vast dienstverband

Interesse?
▪ Neem contact op met Marly Lommers 

personeel@tristarkeukens.nl

VACATURE
COMMERCIEEL MEDEWERKER 

BINNENDIENST

Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? 

Wij hebben een baan voor jou!

Bij de commerciële binnendienst van 
Tristar Keukens hebben wij een 

veelzijdige job beschikbaar.

Wij vragen van jou een juiste instelling en 
minimaal MBO-denkniveau. Ervaring in 

de keukenbranche is een pre.

Wat ga je doen?

▪ Nadat een keuken verkocht is ontvang jij 
van onze keukendealers de bestelling, 
compleet met keukentekeningen. Je gaat 
hier zorgvuldig mee aan de slag om de 
order verder uit te werken en klaar te 
maken voor productie. Leuk om met een 
tekenpakket kasten aan elkaar te rijgen tot 
een complete keuken.

▪ Je hebt hierbij veel contact met de klant
▪ Ook het vervolgtraject met betrekking tot 

levering, service en nabestellingen volg je 
hierbij op.

▪ Daarnaast ben je ook een steunpilaar voor 
de keukenzaken om hen te voorzien van de 
juiste informatie, over bijvoorbeeld alle 
mogelijkheden binnen het uitgebreide 
programma van Tristar Keukens. 

▪ Deze functie kan ingevuld worden tussen 
24-40 uur per week. Deze uren zijn flexibel 
in te vullen.

Dit ben jij:
▪ Vriendelijk
▪ Proactief
▪ Je vindt het leuk om met computers te 

werken
▪ Je kan goed samenwerken in een klein 

teamverband
▪ Minimaal MBO werk- en denkniveau

Dit bieden wij jou:
▪ Een prettige werkomgeving met enthousiaste 

collega’s
▪ Prima secundaire arbeidsvoorwaarden
▪ Doelstelling om samen te werken naar een 

vast dienstverband

Interesse?
▪ Neem contact op met Marly Lommers 

personeel@tristarkeukens.nl
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Ben jij klaar voor een nieuwe uitdaging? 

Wij hebben een baan voor jou!

Bij de commerciële binnendienst van 
Tristar Keukens hebben wij een 

veelzijdige job beschikbaar.

Wij vragen van jou een juiste instelling en 
minimaal MBO-denkniveau. Ervaring in 

de keukenbranche is een pre.

Wat ga je doen?

▪ Nadat een keuken verkocht is ontvang jij 
van onze keukendealers de bestelling, 
compleet met keukentekeningen. Je gaat 
hier zorgvuldig mee aan de slag om de 
order verder uit te werken en klaar te 
maken voor productie. Leuk om met een 
tekenpakket kasten aan elkaar te rijgen tot 
een complete keuken.

▪ Je hebt hierbij veel contact met de klant
▪ Ook het vervolgtraject met betrekking tot 

levering, service en nabestellingen volg je 
hierbij op.

▪ Daarnaast ben je ook een steunpilaar voor 
de keukenzaken om hen te voorzien van de 
juiste informatie, over bijvoorbeeld alle 
mogelijkheden binnen het uitgebreide 
programma van Tristar Keukens. 

▪ Deze functie kan ingevuld worden tussen 
24-40 uur per week. Deze uren zijn flexibel 
in te vullen.

MAATWERK INDUSTRIEBOUW
Industriebouw Zuid komt voort uit Aannemersbedrijf P. van Hulst en houdt zich 
sinds 1930 al bezig met utiliteitsbouw, bedrijfshallen en kantoren. De vraag 
naar specialistische kennis specifi ek over de industriebouw zorgde ervoor 
dat er een nieuwe BV opgestart werd die zich volledig focust op maatwerk 
industriebouw – en zo werd Industriebouw Zuid geboren.

BOUWEN MET RUST EN ZEKERHEID? 
Industriebouw Zuid is gespecialiseerd in turn-key projecten maar ook 
ontwerpen van derden zijn geen probleem. Met deze methode leveren 
we gebouwen gebruiksklaar op. Wij verzorgen indien gewenst het 
gehele bouwtraject, van de initiatief-fase tot aan de sleutel op de deur. 
Ons team bestaat uit gedreven vakmensen met hart voor hun vak en oog 
voor detail waardoor het gehele proces constant wordt geoptimaliseerd.

WE ZIJN OP ZOEK 
NAAR COLLEGA’S!

Sca
n v
oor

meer
info en voor ons actuele vacatureaanbod!

TEKENAAR/WERKVOORBEREIDER
32-40 uur per week
MBO/HBO

TIMMERMAN
32-40 uur per week
LBO/VMBO/MBO

UITVOERDER
32-40 uur per week
LBO/VMBO/MBO

Ga naar www.industriebouwzuid.nl/vacature voor meer informatie. 

Kom bij Industriebouw Zuid werken als jij het verschil kunt maken en waarde 
kunt toevoegen aan onze organisatie. Industriebouw Zuid staat voor 
kwaliteit en daadkracht. Een familiebedrijf met meer dan 90 jaar ervaring in 
het realiseren van industriebouw op maat. Van ontwerp tot nazorg. 

We zijn momenteel op zoek naar:

Industriebouw Zuid BV - Ganzestaartsedijk 15 in Duizel  - info@industriebouwzuid.nl - www.industriebouwzuid.nl 
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Kom jij ons team versterken? Wij ontvangen al onze gasten met  

onze mooiste glimlach! Landgoed de Biestheuvel in Hoogeloon is  

een dynamisch recreatiebedrijf, welke bestaat uit Groepsaccommodaties, 

Outdoor-activiteiten en Horeca voor vergaderingen en feesten.  

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

Alle faciliteiten zijn daarvoor onder één dak aanwezig.

Lijkt het jou leuk om bij ons te komen werken?  

We hebben de volgende vacatures:

Bediening (fulltime en parttime)

Outdoor-instructeurs (parttime)

Schoonmaakmedewerkers (parttime)

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

Uren zijn in overleg samen te bepalen.

Lijkt één van deze vacatures iets voor jou?  

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

dan maken we graag een afspraak voor een kennismakingsgesprek!

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

Wij zoeken collega’s!

VAKGARAGE
MINK Vertrouwd dichtbij

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

www.vakgaragemink.nl

KOM JIJ ONS
TEAM VERSTERKEN?

WIJ ZIJN OP ZOEK NAAR:

• Eerste monteur
• Monteur
• Leerling monteur

A Industrieweg 3 • Hapert | T 0497 - 38 24 54 

E info@vakgaragemink.nl

Voor info: Marjolein Mink | Tel. 0497-382454

vakgaragemink@outlook.com

Ter versterking van ons logistieke team zijn wij op zoek naar een

LOGISTIEK MEDEWERKER
Als Logistiek medewerker zorg je ervoor dat orders op het juiste moment en met de juiste aantallen gepickt 
worden en klaar staan voor verzending. Ook het lossen en controleren van inkomende en uitgaande  
goederen is een van de taken. 

Wij bieden je:
• Salaris en arbeidsvoorwaarden volgens de cao Beroepsgoederenvervoer over de weg;
• Uitzicht op een vast dienstverband.
• Fijne werkomgeving met leuke collega’s.

Jij bent:
• Een gedreven en enthousiaste teamspeler met een positieve instelling;
• Je kunt precies en nauwkeurig werken. 
• Klantgericht en denkt graag mee. 

Een opleiding als Logistiek medewerker is een pré, maar motivatie is belangrijker dan ervaring of de juiste 
opleiding. Het betreft een fulltime of parttime functie. Werkdagen en -tijden in overleg. 

Heb je interesse in deze functie? 
Stuur dan je motivatie en CV naar Maud Remijsen: maud@vdhtransport.eu
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Ben jij een leerling elektromonteur? 
Ook dan ben je van harte welkom! 

Meer informatie of solliciteren? MMail dan naar ericjansen@pvandeven.nl of bel naar 06-53352392Meer informatie of solliciteren? MMail dan naar ericjansen@pvandeven.nl of bel naar 06-53352392

Meerheide 280 • 5521 DW Eersel • Tel 0497 - 514101 • info@staals.nl

WWW.STAALS.NL

Staals Staalkabels BV, is een gerenommeerd bedrijf, gespecialiseerd op het 
gebied van hijsen en heffen. Opgericht in 1969 zijn we al meer dan 45 jaar  
gevestigd in Eersel. Wij leveren zowel aan de Nederlandse als de Europese 

markt en onze producten worden wereldwijd toegepast.

Ben je gepensioneerd maar wil je zeker nog niet stilzitten? Dan is Staals op 
zoek naar jou om ons team te komen versterken. In totaal zijn we voor 

vijf ochtenden (mag ook in een duobaan) op zoek naar;

PARTTIME MAGAZIJNMEDEWERKER (M/V)
Als magazijnmedewerker werk je zelfstandig en heb je een baan met 
veel afwisseling. Affiniteit met techniek en logistiek is een voordeel. 
Je bent verantwoordelijk voor het ontvangen, controleren en labelen 

van binnenkomende goederen waarna je de producten wegzet op 
de juiste locatie. Een ander onderdeel van het werk is het (eventueel 
picken) versturen van een gereed product. Ervaring met een heftruck 
is een pre. Daarnaast zijn ideeën en uitvoering met betrekking tot de 

inrichting van het magazijn erg welkom.

Wij bieden een leuke baan binnen een enthousiast team, 
eventuele interne opleidingen en mooie arbeidsvoorwaarden. 

BEN JE GEÏNTERESSEERD IN ÉÉN VAN DEZE FUNCTIES?
Wij ontvangen graag je CV met motivatie via e-mail.

Je kunt deze sollicitatie sturen naar Arie Murk, arie@staals.nl
Maar je kan natuurlijk ook even bellen: 0497-514101
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WAT DOET IE DAN?
Nu vraag je je misschien af, wat doet Luuk 
dan zoal? Luuk komt graag bij onze indus-
triële klanten over de vloer. Hij beschrijft en 
analyseert de productieprocessen en doet 
voorstellen voor het verduurzamen van deze 
processen. Natuurlijk wil de klant ook weten 
wat dat allemaal kost, maar gelukkig is Luuk 
graag met getallen bezig. Zo maakt hij voor 
onze klanten energieanalyses met verbeter-
voorstellen voor de korte en lange termijn. 
Dat is ook wel nodig, want de wet- en regelge-
ving verandert rondom verduurzaming in rap 
tempo! Luuk heeft dan ook regelmatig contact 
met overheidsinstanties om te checken of al-
les volgens wetgeving verloopt.

KON IE DAT AL?
Welnee, toen Luuk een aantal jaren geleden 
bij ons begon had ie net zijn HAS diploma op 
zak. Hartstikke groen dus nog! Met de nodige 
ondersteuning van een van onze senior advi-
seurs, een bijscholing en de juiste instelling 
heeft Luuk flinke stappen in zijn carrière ge-
maakt. Daar krijgen hij en wij energie van.

WAAR IS IE?
Als Luuk niet ergens in een fabriek rondloopt, 
is hij regelmatig te vinden bij ons in Vessem 

op kantoor. Dan sparren we over de klanten 
en de projecten en drinken we een kop koffie 
met een lekker stukje chocolade. Als Luuk een 
rapport verder uit wil werken, werkt hij meest-
al thuis. Da’s wel zo rustig en dan kan hij tus-
sendoor even een stukje hardlopen. Dat doet 
ie graag en dat vinden wij prima. Zo blijft onze 
Luuk fit en gezond!

EN NU?
Het klinkt haast onmogelijk, maar we zijn op 
zoek naar ondersteuning voor Luuk. Dus een 
Luuk 2.0 of een Lucy 2.0. Een jonge frisse gast 
of een enthousiaste meid die er de schouders 
onder komt zetten. Zo eentje die van gezellig-
heid houdt, maar die ook zin heeft om zich te 
ontwikkelen tot een gedreven adviseur. 

We kunnen ons voorstellen dat je nieuwsgie-
rig bent geworden naar Luuk, toch is het be-
ter effe te appen, te bellen of te mailen naar 
Stefan. Hij is een van onze senior adviseurs, 
die de junioren onder zijn hoede neemt. Je 
kunt hem bereiken via info@sambv.nl of 
via 06-14445881, wellicht kunnen we dan 
binnenkort een bakkie koffie met chocolade 
doen!

Wij bieden gedegen bedrijfsadvies op het gebied van 
milieu, energie, veiligheid en arbeidsomstandigheden. 

Bij ons in het bedrijf werkt Luuk. Jij kent hem vast nog niet, maar wij zijn ontzettend blij 
met hem. Luuk is namelijk een fijne vent, een goeie gast zoals we dat hier in Brabant zeg-
gen, eentje met gezond boerenverstand, gedrevenheid, nuchterheid, leergierigheid en 
inlevingsvermogen. Dit maakt dat wij en onze klanten graag met hem werken. “Hij doet 
wat ie zegt en zegt wat ie doet”, aldus een van onze klanten.

VACATURE JUNIOR ADVISEUR ENERGIE

Adviesbureau SAM BV

Heikesestraat 4b, 5512 PA Vessem • T. +31 (0)497 33 61 96 • M. +31 (0)6 14 44 58 81 

info@sambv.nl • www.sambv.nl • volg ons opi

Ben jij al een vakman?
Of ben jij bereid om het vak te leren?

Dan ben jij degene die wij zoeken!
* 

▪ Wil jij ook 4 weken zomervakantie?
▪ Wil jij ook 23 ATV dagen per jaar?
▪ Wil jij 4 of 5 dagen werken?
▪ Wil jij ook een goed salaris, prima 

arbeidsvoorwaarden en een uitstekend 
pensioenfonds?

Schroom je niet en meld je bij ons.
Dat mag via de mail maar een belletje of 
gewoon eens binnen wandelen mag 
natuurlijk ook.

Mogen wij jou verwelkomen?
Bij interesse neem contact op met 
Marly Lommers 
personeel@tristarkeukens.nl

VACATURE
MEDEWERKER 

HOUTBEWERKING

Wil jij lekker met je handen werken in een 
omgeving waar het in de winter lekker warm 
is en in de zomer heerlijk koel, dan ben je bij 
ons aan het goede adres!

Tristar maakt luxe designkeukens op maat. 
Op deze afdeling maken we de massieve 
eiken keukendeuren en alle andere specials 
voor in de keuken zoals schouwen, 
kolommen en nog veel meer interieurbouw. 

Om dat te kunnen doen hebben we de 
meest moderne machines en 
gereedschappen voorhanden.

WERKPLAATS MEDEWERKER

PODIUMBOUWER
STEIGERBOUWER
LOGISTIEK MEDEWERKER
MEEWERKEND VRACHTWAGENCHAUFFEUR

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

SOLLICITEER NU!

VACATURES

100% GARANTIE 
OP SPIERBALLEN

& GOED SALARIS
Interesse? Neem contact met ons op via
info@verkeersschoolmeurs.nl
Nog geen rij-instructeur? Vraag naar de mogelijkheden.

Wordt dit jouw 
nieuwe werkplek?

Collega’s gezocht!

De Hint - Eyckelbergh - PC55

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

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

Meer informatie? Neem vrijblijvend contact met ons op:

JOUW ADVERTENTIE 
ZICHTBAAR IN DE 
GEHELE  KEMPEN?
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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.

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

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

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.

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

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.

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

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.

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

Jan van Haasteren puzzels, rookvrij huis, van 
500, 1000, 1500, 2000 stukjes. Tel. 06-42309319.

Princess expressomachine, typenr. 249412, 
z.g.a.n. € 80,00. Tel. 06-42825460.

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.

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

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.

GEVONDEN: Oortjes in zwart oplaadstation,
merk Samsung, op de Vessemseweg.
Tel. 06-23893559.

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.

GRATIS AF TE HALEN: Paardenmest. 
Leemskuilen 24 in Bladel. Direct links achter 
eerste witte poort. Melden hoeft niet. Gratis 
afhalen, maar bijdrage iets lekkers voor de 
paarden wordt op prijs gesteld.

GRATIS AF TE HALEN: 2 zits bank, leer ecru, 
1.60, i.g.st. Tel. 0497-385403.

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

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

CV Installatie Badkamers Zinkwerk Electra

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

Bestel al je 

SPORT
ARTIKELEN

eenvoudig via 
onze website.

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

Bestel al je 

SERVICE &
ONDERHOUD

Bladel    0497 381123    www.gijsberscv.nl

 WARMTEPOMPEN • CV-KETELS
AIRCO’S • ZONNEPANELEN

Markt 4, Hapert

Ansichtkaarten
Kantoorartikelen 
Postagentschap 
Toeristische info

Souvenirs
Boeken
Kado’s
Batterijen
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PACO: 6000M2 MEGASTORE
EUROPALAAN 39
3900 PELT (BELGIË)
SLECHTS 5 MIN. RIJDEN VANUIT DE GRENSOVERGANG BIJ BERGEIJK

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

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

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

IEDERE ZONDAG 
OPEN!

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

social media!
Gratis 
parkeren

Eigen collecties
& import

Laagste 
prijsgarantie

Trendy stoelen & fauteuils

Eettafels in 100% oud & gerecycled hout Smaakvolle verlichting

Dressoirs: landelijk tot industrieel Grootste collecties salontafels 
uit de Benelux

Banken met eindeloos zitcomfortGrote keuze in marmeren tafels

Kasten in unieke designs

399,-
DRAAIFAUTEUIL 
NU SLECHTS:

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

189,-
SALONTAFELSET 
SET VAN 3 SLECHTS:

79,-
U BESPAART: 110,- (58%)

Super
solden

met Kortingen oplopend

  -70%  tot

Ontdek de mooiste & grootste 
woonwinkel uit de regio
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Tel .  013  -  505  25  8 0

Met zorg, aandacht 
en ruimte voor gevoelens, 

regelen, begeleiden en verzorgen wij 
een begrafenis of crematie.

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

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

Petrusklepel
Maria Lichtmis komt eraan, 2 februari. Dat is 
echt het einde van de kersttijd. Op veel plaat-
sen laten ze de kerststal tot die dag staan. We 
vieren dan dat het kind Jezus in de tempel 
aan God werd opgedragen, zoals alle joodse 
jongetjes destijds. Bij Jezus was het anders. 
Toen Hij de tempel werd binnengedragen 
ging een oude profetie in vervulling, dat de 
Messias eens zijn heiligdom zou betreden. 
Jozef en Maria brachten een off er om hun 
zoon ‘vrij te kopen’. Dat hangt samen met de 
redding van de eerstgeborenen van de joden 
in Egypte, toen zij gespaard werden voor de 
Tien Plagen. Ofschoon Jezus als Gods Zoon 
van nature vrij was, liet Hij zich toch bevrij-
den. Hij wilde mens zijn zoals de anderen. Dat 
is ook hoe wij ons mens-zijn willen beleven, 
als iets dat ons verbindt met alle anderen. 
En toch hebben wij ook onze eigen roeping. 
Daar denken we in de Mis over na. En aan-
sluitend eten we, volgens een mooie traditie, 
samen pannenkoeken. Welkom!

Pastoor Schilder

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)

Maandag 30 januari
08.00 uur: Bladel Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Voor een bijzondere intentie 
  en uit dankbaarheid

H. Johannes (Don) Bosco
Dinsdag 31 januari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
09.15 uur: Hapert, Gebedsviering 
                 (onder voorbehoud)

Woensdag 1 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk 
- Overleden ouders familie Van Lierop-
  Castelijns en kinderen en grootouders
09.15 uur: Casteren, Kerk, Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk, Aanbidding
19.45 uur: Bladel, Bijbeluurtje

Maria Lichtmis
Donderdag 2 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Rozenkrans
09.15 uur: Hoogeloon, Steunpunt  
                 Eucharistieviering
19.00 uur: Bladel, Kerk 
                  (m.m.v. Dameskoor en Cantor)

H. Blasius
Vrijdag 3 februari
08.00 uur: Bladel, Kerk, Ochtendgebed
08.30 uur: Bladel, Kerk (met Blasiuszegen)

Vooravond
Zaterdag 4 februari
16.30 uur: Bladel, Biechtgelegenheid
17.30 uur: Hapert, Severinuskapel  
                 (m.m.v. Gemengd koor)
19.00 uur: Hoogeloon, Kerk H. Pancratius
19.00 uur: Netersel, Kerk St. Brigida 
                 Gildemis St. Brigida

5e Zondag door het Jaar
Zondag 5 februari
09.30 uur: Casteren, Kerk H. Willibrordus
11.00 uur: Bladel, Kerk H. Petrus’ Banden  
                 (m.m.v. Herenkoor)

Misintenties
(Deze intenties zijn voor 4 en 5 februari)

Bladel zondag:
- Lena Verhoeven-Dolata (f)
- Nol en Miet Maandonks-Antonise
- René Paridaans (vw. sterfdag)

Casteren:
- Overleden familie Castelijns-de Kinderen (f)
- Peter Derks
- Sjan Castelijns en Drika Schippers

Hapert:
- Overleden ouders Coppens-Gooskens

Hoogeloon:
- Godefriedus en Cornelia Mollen-van Rooij 
  en overleden familie

Netersel:
- Voor alle overledene en levende leden 
  van Gilde St. Brigida

Overleden:
Ria Fiers-van de Ven, 89 jaar
Jan Walen, 79 jaar
Nel Sol-van Eijndhoven, 92 jaar
Maria Schippers, 78 jaar

Mededelingen:
- Opbrengst van de Adventsactie is € 874,49.
-  Als u nog geen brief van de Actie Kerkba-

lans hebt ontvangen, wilt u dat dan a.u.b. 
doorgeven aan het parochiekantoor (tel. 
387618).

Parochie
Sint Clemens

Kerk 
O.L.Vr. Tenhemelopneming 

tel. 0497-641360

Parochie
Sint Clemens

4e Zondag door het Jaar
Zaterdag 28 januari
17.30 uur: Eucharistieviering
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Voor de zieken in onze parochie

Zondag 29 januari
09.30 uur: Eucharistieviering 
- Voor de intenties opgeschreven 
  in het boek bij Maria
- Kees van den Borne en 
  Miet van den Borne-Timmermans
- Nelleke Michiels-van Gisbergen
- Harrie van den Borne en Jans van den 
  Borne-Timmermans en zoon Jan
- Cor Peeters
- Overleden ouders Antonius Hendrikx en 
  Cato Hendrikx-Loyens en overleden 
  kinderen en kleinkinderen
- Jan Castelijns, overleden fam. Castelijns 
  en overleden familie Schellekens
- Kees Lavrijsen en Maria Lavrijsen-Maas

Maandag 30 januari
19.00 uur: geen Eucharistieviering

Dinsdag 31 januari
19.00 uur: Eucharistieviering
- Frans Hendrikx en Trees Hendrikx- 
  Poppeliers en overleden kinderen

Woensdag 1 februari
09.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Feest: Opdracht van de Heer 
in de tempel
Donderdag 2 februari
19.00 uur: Eucharistieviering
- Voor de zieken in onze parochie

Vrijdag 3 februari
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 29 januari: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries
Zondag 5 februari: 10.00 uur. Ds. W. Dekker uit Veldhoven
Zondag 12 februari: 10.00 uur. Ds. A. van Andel uit Valkenswaard          

- Alle diensten te beluisteren via www.kerkomroep.nl

Kerkdiensten in de Protestantse Kerk, Markt 31, Eersel (zie www.pkn-eersel.nl)
Zondag 29 januari: 10.00 uur. Dhr. L. Wijbenga, k.w. uit Veldhoven
Zondag 5 februari: 10.00 uur. Drs. R. Wijkhuizen uit Helmond
Zondag 12 februari: 10.00 uur. Ds. M.G. de Vries

- Voor actuele informatie en de link voor de online-dienst zie: www.pkn-eersel.nl
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Rondweg 26   Bladel
Areven 4   Eersel

0497-383193
www.berkenloonen.nl

facebook.com/berkenloonen

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

afscheid 
versterkt 

de herinnering 

Susanne Groeneveld 
uitvaartbegeleiding 

Bladel 
 

06- 33702021 

www. 

susannegroeneveld.nl

Sniederslaan 17a - Bladel
Tel. 0497 38 79 36

www.edelsmidsebladel.nl

Wij verwerken 
de as of vingerafdruk 

van uw dierbare 
in een sieraad 

voor een 
blijvende herinnering.

INFORMATIEF

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

Dinsdag:          09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 10.00 uur-11.30 uur: spreekuur Infopunt Zorg
 12.30 uur-14.00 uur: overleg projectgroep Infopunt Zorg
  13.30 uur-15.30 uur: jeu de boules De Kloosters
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken

  
Woensdag:       08.00 uur-10.00 uur: trombose en bloedafname dienst Regio Eindhoven
                       09.00 uur-12.00 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 10.00 uur-15.00 uur: dagopvang D’r tussen uit
 13.30 uur-16.30 uur: biljarten/koff ie drinken/praatje maken
 15.15 uur-16.30 uur: Eerste Communie voorbereiding
  19.00 uur-22.00 uur: praatje maken, kaarten, biljarten

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

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

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

AGENDA

MAANDAG 30 JANUARI 
T/M 

VRIJDAG 3 FEBRUARI

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 5 februari: 10.00 uur.
- Zondag 12 februari: 10.00 uur.
- Zondag 26 februari: 10.00 uur.

Na deze vieringen is er gelegenheid om 
samen koff ie/thee te drinken. 

U bent van harte welkom.

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

DANKBETUIGING

Hierbij willen wij iedereen bedanken voor de vele reacties
en blijken van medeleven die wij hebben mogen ontvangen 

bij het heengaan en afscheid van ons mam, oma en superoma

RIA FIERS-VAN DE VEN 

Speciale dank aan de medewerkers van Het Gebint 68
voor de professionele en liefdevolle zorg.

Kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen

BLADEL - Eigentijdse muziek en Bijbel met 
elkaar verbinden. Het is een nieuwe tradi-
tie geworden in het Witte Kerkje in Bladel. 
Op 29 januari zijn de ingrediënten: nieuwe 
gospelmuziek en het thema ‘roeping van-
uit vertrouwen’. De dienst is vormgegeven 
samenwerking door ds. Matthijs de Vries, 
koorleidster Anja van Lierop en pianist 
Tom Brouwer. 

Zij kwamen uit bij de muziek van The Oslo 
Gospel Choir, het internationaal bekende 
Noorse koor dat sinds 1988 optreedt met 
zowel nieuwe, eigen als traditionele gospel-
muziek. Met de ‘spirit’ van gospels als ‘Where 
you there when they crusified my Lord’ en 
‘Go down Moses’ uit de spirituals-bundel 
‘Look Beyond’ (vrij vertaald:  kijk er door-

heen). Look Beyond... De gospelmuziek 
brengt ons het vertrouwen in de ‘gospel’, de 
Blijde Boodschap. Dat was ook wat Matthijs 
de Vries als verbindende factor haalde uit de 
7 gospelsongs, waar Anja en Tom mee op de 
proppen kwamen voor deze dienst. 

Matthijs heeft de viering vormgegeven aan de 
hand van het thema ‘roeping’. In de voetsporen 
van Jezus stappen vanuit het vertrouwen, dat 
God je altijd zal dragen als je het moeilijk hebt.

Wanneer : zondag 29 januari, 10.00 uur. Waar: 
Witte Kerkje, Van Dissellaan 3 in Bladel. Wel-
licht ten overvloede: de toegang is gratis en 
na afloop wordt er koff ie en thee geschonken 
en is er gelegenheid om na te praten. Zorg 
dat je erbij bent!

Popmuziek & Bijbel in het teken van 
de gospelmuziek in het Witte Kerkje
Zondag 29 januari
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www.gooskens.nl

DOE JIJ VMBO OF
PRAKTIJKSCHOOL?
WIL JE HET HOUT IN?

KOM VRIJDAG 3 FEBRUARI
NAAR DE GOOSKENS-KIJKDAG

• 	 Ki jk hoe het is om te werken bij een houtverwerkingsbedri j f .
• 	 Ontdek wat we doen in de logist iek, schaveri j , expedit ie of zageri j .
• 	 Onze houtspecial isten vertel len je al les wat je wilt weten.
• 	 Wij bieden BBL-trajecten Machinaal Houtbewerker, niveau 2 of 3.
	 Je rondt een volwaardige MBO opleiding af terwij l je al werkt en
	 salaris kri jgt . De opleiding én stage-uren worden betaald door Gooskens Hout.

	 Onze deuren staan open voor iedereen die een ki jkje wil komen nemen.
	 Neem ook je famil ie en vrienden mee, want er komt een frietkar!

GOOSKENS-KIJKDAG
Vri jdag 3 februari van 16.00 - 19.00 uur
Breestraat 25 in Hoogeloon

Meld je aan via leerbedri j f@gooskens.nl


